O século 20 tem sido um século fecundo
para a ciência, no qual desafios novos são
colocados à competência explicativa das
teorias, hipóteses, premissas e leis fundadoras do pensamento científico moderno. A relatividade de Einstein, a microfísica, a termodinâmica, a microbiologia têm ampliado
o universo das indagações dos cientistas,
que cada vez mais se vêem confrontados
com novas verdades e com incertezas sobre
algumas verdades há muito estabelecidas.
Além disso, novos campos de aplicação e
novos usuários dos conhecimentos gerados
nos laboratórios do tão restrito universo da
academia suscitam, felizmente, uma necessária reflexão ética no meio acadêmico e fora dele.
Ciência com consciência enfrenta o duplo desafio: apontar problemas éticos e morais da ciência contemporânea, cujos múltiplos e prodigiosos poderes de manipulação,
nascidos das tecnociências, têm imposto ao
cientista, ao cidadão e à humanidade inteira
o problema do controle político das descobertas científicas, e a necessidade epistemológica de um novo paradigma que rompa os
limites do determinismo e da simplificação,
e incorpore o acaso, a probabilidade e a incerteza como parâmetros necessários à compreensão da realidade.
Retomando a discussão sobre a ciência
moderna, Edgar Morin critica o paradigma
clássico que se fundava na suposição de que
a complexidade do mundo dos fenômenos
podia e devia resolver-se a partir de princípios simples e leis gerais. Estes princípios,
que se revelaram fecundos para o progresso
tanto da física newtoniana como da relatividade einsteiniana e da natureza físico-química de todo organismo, não são mais suficientes para considerar a complexidade da
partícula subatômica, da realidade cósmica
e dos progressos da microbiologia. Assim,
enquanto a ciência clássica dissolvia a complexidade aparente dos fenômenos para revelar a simplicidade oculta das leis imutáveis da natureza, hoje a complexidade co-

meça a aparecer, não como inimigo a eliminar, mas como um desafio a ser superado.
Para o autor, enfrentar a complexidade do
real significa: confrontar-se com os paradoxos da ordem/desordem, da parte/todo, do
singular/geral; incorporar o acaso e o particular como componentes da análise científica e colocar-se diante do tempo e do fenômeno, integrando a natureza singular e evolutiva do mundo à sua natureza acidental e
factual.
Muitos desses problemas, tratados inicialmente na primeira edição de 1982, foram
considerados impertinentes, sendo hoje admitidos pela maior parte da academia, como
a idéia do caos organizador, o problema paradigmático da ordem, da desordem e da organização, da complexidade, da auto-organização. A contribuição de Morin é também
particularmente importante para as ciências
sociais, vistas por muito tempo como impossibilitadas de desembaraçar-se da complexidade dos fenômenos humanos para elevar-se
à dignidade das ciências naturais, com suas
leis e princípios concebidos na ordem do determinismo; o que era visto como resíduos
não-científicos das ciências humanas: a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade e a complicação fazem parte hoje de
uma problemática geral do conhecimento.
Como resposta a todos esses desafios,
Morin, objetivamente, nos oferece, em oposição ao paradigma clássico da simplificação, os fundamentos do novo paradigma
complexo, capaz de ampliar os horizontes
da explicação científica, tanto nas ciências
físicas e biológicas como nas sociais. Ciência com consciência é, portanto, uma referência obrigatória para todos aqueles que
têm se empenhado em participar da aventura
da construção do novo espírito científico
proposto por Bachelard, desde o início do
século.
Iná Elias de Castro
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Prefácio

Para esta nova edição, o plano do livro foi modificado, passando a comportar duas partes, a primeira denominada
Ciência com Consciência, e a segunda, Para o Pensamento
Complexo. Alguns textos foram suprimidos e substituidos por
outros, mais recentes, sobre os mesmos temas e dentro do
mesmo espírito. Os textos novos são, na primeira parte, O
conhecimento do conhecimento científico e Teses sobre a
ciencia e a ética; na segunda parte, O desafio da complexidade e A inseparabilidade da ordem e da desordem.
Suprimi o prefacio à primeira edição, em que fiz questão de
mostrar, com suporte de citações, que já havia enunciado,
entre 1958 e 1968, a maior parte de minhas idéias sobre a
ciência e a complexidade. Ser contestado, incompreendido,
marginalizado causou-me mágoa profunda que, se não foi
consolada, adormeceu com o tempo.
Algumas idéias lançadas neste livro, que foram consideradas
impertinentes, são atualmente admitidas por um grande número de cientistas, como a do caos organizador. Se a reforma do
pensamento científico não chegou ainda ao núcleo paradigmático em que Ordem, Desordem e Organização constituem as
noções diretrizes que deixam de se excluir e se tornam dialogi-
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camente inseparáveis (permanecendo, entretanto, antagônicas),
se a noção de caos ainda não é concebida como fonte indistinta
de ordem, de desordem e de organização, se a identidade complexa de caos e cosmo, que indiquei no termo caosmo, ainda
não foi concebida, só nos resta começar a nos engajar, aqui e
ali, no caminho que conduz à reforma do pensamento.
Da mesma forma, o termo complexidade já não é mais perseguido na consciência científica. A ciência clássica dissolvia a
complexidade aparente dos fenômenos para revelar a simplicidade oculta das imutáveis Leis da Natureza Atualmente, a complexidade começa a aparecer não como inimigo a ser elirninado,
mas como desafio a ser enfatizado. A complexidade permanece
ainda, com certeza, uma noção ampla, leve, que guarda a incapacidade de definir e de determinar. É por isso que se trata agora
de reconhecer os traços constitutivos do complexo, que não
contém apenas diversidade, desordem, aleatoriedade, mas comporta, evidentemente também, suas leis, sua ordem, sua organização. Trata-se, enfim e sobretudo, de transformar o conhecimento da complexidade em pensamento da complexidade.
Não entrarei aqui nesse difícil reconhecimento e definição
da complexidade, a que se consagra a segunda parte deste
livro. Só quero indicar que, mesmo quando tinha por objetivo
único revelar as leis simples que governam o universo e a
matéria de que ele é constituído, a ciência apresentava constituição complexa. Ela só vivia em e por uma dialógica de complementaridade e de antagonismo entre empirismo e racionalismo, imaginação e verificação. Desenvolveu-se apenas em e
pelo conflito das idéias e das teorias no meio de uma comunidade/sociedade (comunidade porque unida em seus ideais
comuns e com a regra verificadora do jogo aceita por seus
membros; sociedade porque dividida por antagonismos de
todas as ordens, aí compreendidas pessoas e vaidades).
A ciência é igualmente complexa porque é inseparável de
seu contexto histórico e social. A ciência moderna só pôde

Ciência com Consciência

9

emergir na efervescência cultural da Renascença, na efervescência econômica, política e social do Ocidente europeu dos
séculos 16 e 17. Desde então, ela se associou progressivamente à técnica, tornando-se tecnociência, e progressivamente se
introduziu no coração das universidades, das sociedades, das
empresas, dos Estados, transformando-os e se deixando
transformar, por sua vez, pelo que ela transformava. A ciência
não é científica Sua realidade é multidimensional. Os efeitos
da ciência não são simples nem para o melhor, nem para o
pior. Eles são profundamente ambivalentes.
Assim, a ciência é, intrínseca, histórica, sociológica e eticamente, complexa É essa complexidade específica que é preciso reconhecer. A ciência tem necessidade não apenas de um
pensamento apto a considerar a complexidade do real, mas
desse mesmo pensamento para considerar sua própria complexidade e a complexidade das questões que ela levanta para a
humanidade. É dessa complexidade que se afastam os cientistas não apenas burocratizados, mas formados segundo os
modelos clássicos do pensamento. Fechados em e por sua disciplina, eles se trancafiam em seu saber parcial, sem duvidar de
que só o podem justificar pela idéia geral a mais abstrata, aquela de que é preciso desconfiar das idéias gerais! Eles não
podem conceber que as disciplinas se possam coordenar em
torno de uma concepção organizadora comum, como foi o
caso das ciências da Terra, ou se associar numa disciplina globalizante de um tipo novo, como é o caso, há muito tempo, da
ecologia, ou ainda se entrefecundar numa questão ao mesmo
tempo crucial e global, como a questão cosmológica, em que as
diversas ciências físicas, utilizadas pela astronomia, concorrem
para conceber a origem e a natureza de nosso universo.
Esses mesmos espíritos não querem se dar conta de que,
contrariamente ao dogma clássico de separação entre ciência
e filosofia as ciências avançadas deste século todas encontraram e reacenderam as questões filosóficas fundamentais (o
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que é o mundo? a natureza? a vida? o homem? a realidade?) e
que os maiores cientistas desde Einstein, Bohr e Heisenberg
transformaram-se em filósofos selvagens.
É de esperar que as transformações que começaram a
arruinar a concepção clássica de ciência vão continuar em
verdadeira metamorfose. O conceito de ciência herdado do
século passado não é, como observou Bronowski, nem absoluto, nem eterno. Enquanto os físicos acreditavam, em 1900,
que sua ciência suprema estivesse quase completa, essa
mesma física começava uma nova aventura, arruinando seus
dogmas. A pré-história das ciências não terminou no século
17. A idade pré-histórica da ciência ainda não está morta no
fim do século 20. Mas em toda parte, cada vez mais, tende-se
a ultrapassar, abrir, englobar as disciplinas, e elas aparecerão,
pela ótica da ciência futura, como um momento de sua préhistória Isso não significa que as distinções, as especializações, as competências devam dissolver-se. Isso significa que
um princípio federador e organizador do saber deve impor-se.
Não haverá transformação sem reforma do pensamento, ou
seja, revolução nas estruturas do próprio pensamento. O pensamento deve tomar-se complexo.
Ciência com consciência A palavra consciência tem aqui
dois sentidos. O primeiro foi formulado por Rabelais em seu
preceito: "Ciência sem consciência é apenas ruína da alma." A
consciência de que ele fala é, com certeza, a consciência
moral. O preceito rabelaisiano é pré-científico, uma vez que a
ciência moderna só se pôde desenvolver em se livrando de
qualquer julgamento de valor, obedecendo a uma única ética,
a do conhecimento. Mas ele se torna pericientífico, no sentido
de que múltiplos e prodigiosos poderes de manipulações e
destruições, originários das tecnociências contemporâneas,
levantam, apesar de tudo, para o cientista, o cidadão e a
i
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humanidade inteira a questão do controle ético e político da
atividade científica
0 segundo sentido do palavra consciência é intelectual.
Trata-se da aptidão auto-reflexiva que é a qualidade-chave da
consciência. O pensamento científico é ainda incapaz de se
pensar, de pensar sua própria ambivalência e sua própria
aventura. A ciência deve reatar com a reflexão filosófica,
como a filosofia, cujos moinhos giram vazios por não moer os
grãos dos conhecimentos empíricos, deve reatar com as ciências. A ciência deve reatar com a consciência política e ética
O que é um conhecimento que não se pode partilhar, que permanece esotérico e fragmentado, que não se sabe vulgarizar a
não ser em se degradando, que comanda o futuro das sociedades sem se comandar, que condena os cidadãos à crescente
ignorância dos problemas de seu destino? Como indiquei em
meu prefácio de abril de 1982: "Uma ciência empírica privada
de reflexão e uma filosofia puramente especulativa são insuficientes, consciência sem ciência e ciência sem consciência
são radicalmente mutiladas e mutilantes..."
Atualmente, nos dois sentidos do termo consciência, ciência sem consciência é apenas a ruína do homem. Os dois sentidos da palavra consciência devem entreassociar-se e se
associar à ciência, que os deveria englobar: daí o sentido do
título Ciência com Consciência.
E.M.. janeiro de 1990

í

1

P a r a a ciência

I. A C I Ê N C I A - P R O B L E M A

Há três séculos, o conhecimento científico não faz mais do
que provar suas virtudes de verificação e de descoberta em
relação a todos os outros modos de conhecimento. É o
conhecimento vivo que conduz a grande aventura da descoberta do universo, da vida, do homem. Ele trouxe, e de forma
singular neste século, fabuloso progresso ao nosso saber.
Hoje, podemos medir, pesar, analisar o Sol, avaliar o número
de partículas que constituem nosso universo, decifrar a linguagem genética que informa e programa toda organização
viva. Esse conhecimento permite extrema precisão em todos
os domínios da ação, incluindo a condução de naves espaciais fora da órbita terrestre.
Correlativamente, é evidente que o conhecimento científico determinou progressos técnicos inéditos, tais como a
domesticação da energia nuclear e os princípios da engenharia genética. A ciência é, portanto, elucidativa (resolve enigmas, dissipa mistérios), enriquecedora (permite satisfazer

16

Ciência com Consciência

necessidades sociais e, assim, desabrochar a civilização); é,
de fato, e justamente, conquistadora, triunfante.
E, no entanto, essa ciência elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante, apresenta-nos, cada vez mais, problemas graves que se referem ao conhecimento que produz, à
ação que determina, à sociedade que transforma. Essa ciência
libertadora traz, ao mesmo tempo, possibilidades terríveis de
subjugação. Esse conhecimento vivo é o mesmo que produziu
a ameaça do aniquilamento da humanidade. Para conceber e
compreender esse problema, há que acabar com a tola alternativa da ciência "boa", que só traz benefícios, ou da ciência
"má", que só traz prejuízos. Pelo contrário, há que, desde a
partida, dispor de pensamento capaz de conceber e de compreender a ambivalência, isto é, a complexidade intrínseca
que se encontra no cerne da ciência.
O lado mau
O desenvolvimento científico comporta um certo número
de traços "negativos" que são bem conhecidos, mas que, muitas vezes, só aparecem como inconvenientes secundários ou
subprodutos menores.
1) O desenvolvimento disciplinar das ciências não traz unicamente as vantagens da divisão do trabalho (isto é, a contribuição das partes especializadas para a coerência de um todo
organizador), mas também os inconvenientes da superespecialização: enclausuramento ou fragmentação do saber.
2) Constituiu-se grande desligamento das ciências da natureza daquilo a que se chama prematuramente de ciências do
homem. De fato, o ponto de vista das ciências da natureza
exclui o espírito e a cultura que produzem essas mesmas
ciências, e não chegamos a pensar o estatuto social e históri-
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co das ciências naturais. Do ponto de vista das ciências do
homem, somos incapazes de nos pensar, nós, seres humanos
dotados de espírito e de consciência, enquanto seres vivos
biologicamente constituídos.
3) As ciências antropossociais adquirem todos os vícios da
especialização sem nenhuma de suas vantagens. Os conceitos
molares de homem, de indivíduo, de sociedade, que perpassam várias disciplinas, são de fato triturados ou dilacerados
entre elas, sem poder ser reconstituídos pelas tentativas interdisciplinares. Também alguns Diafoirus chegaram a acreditar
que sua impotência em dar algum sentido a esses conceitos
provava que as idéias de homem, de indivíduo e de sociedade
eram ingênuas, ilusórias ou mistificadoras.
4) A tendência para a fragmentação, para a disjunção, para
a esoterização do saber científico tem como conseqüência a
tendência para o anonimato. Parece que nos aproximamos de
uma temível revolução na história do saber, em que ele, deixando de ser pensado, meditado, refletido e discutido por
seres humanos, integrado na investigação individual de
conhecimento e de sabedoria, se destina cada vez mais a ser
acumulado em bancos de dados, para ser, depois, computado
por instâncias manipuladoras, o Estado em primeiro lugar.
Não devemos eliminar a hipótese de um neo-obscurantismo
generalizado, produzido pelo mesmo movimento das especializações, no qual o próprio especialista torna-se ignorante de
tudo aquilo que não concerne a sua disciplina e o não-especialista renuncia prematuramente a toda possibilidade de refletir
sobre o mundo, a vida, a sociedade, deixando esse cuidado
aos cientistas, que não têm nem tempo, nem meios conceituais para tanto. Situação paradoxal, em que o desenvolvimento do conhecimento instaura a resignação à ignorância e o da
ciência significa o crescimento da inconsciência
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5) Enfim, sabemos cada vez mais que o progresso científico
produz potencialidades tanto subjugadoras ou mortais quanto
benéficas. Desde a já longínqua Hiroxima, sabemos que a energia atômica significa potencialidade suicida para a humanidade; sabemos que, mesmo pacífica, ela comporta perigos não só
biológicos, mas, também e sobretudo, sociais e políticos. Pressentimos que a engenharia genética tanto pode industrializar a
vida como biologizar a industria Adivinhamos que a elucidação dos processos bioquímicos do cérebro permitirá intervenções em nossa afetividade, nossa inteligência, nosso espírito.
Mais ainda os poderes criados pela atividade científica escapam totalmente aos próprios cientistas. Esse poder, em migalhas no nível da investigação, encontra-se reconcentrado no
nível dos poderes econômicos e políticos. De certo modo, os
cientistas produzem um poder sobre o qual não têm poder, mas
que enfatiza instâncias já todo-poderosas, capazes de utilizar
completamente as possibilidades de manipulação e de destruição provenientes do próprio desenvolvimento da ciência
Assim, há:
— progresso inédito dos conhecimentos científicos, paralelo ao progresso múltiplo da ignorância;
—progresso dos aspectos benéficos da ciência, paralelo ao
progresso de seus aspectos nocivos ou mortíferos;
— progresso ampliado dos poderes da ciência, paralelo à
impotência ampliada dos cientistas a respeito desses mesmos
poderes.
Na maior parte das vezes, a consciência dessa situação
chega partida ao espírito do investigador científico que, ao
mesmo tempo, reconhece essa situação e dela se protege, sob
olhar tríptico em que ficam afastadas as três noções: 1) ciência (pura, nobre, desinteressada); 2) técnica (língua de Esopo
que serve para o melhor e para o pior); 3) política (má e noci-
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va, pervertora do uso da ciência). Ora, o "lado mau" da ciência não poderia ser pura e simplesmente despejado sobre os
políticos, a sociedade, o capitalismo, a burguesia, o totalitarismo. Digamos até que a acusação do político pelo cientista
vem a ser, para o investigador, a maneira de iludir a tomada
de consciência das inter-retroações de ciência, sociedade, técnica e política.
Uma era histórica
Vivemos uma era histórica em que os desenvolvimentos
científicos, técnicos e sociológicos estão cada vez mais em
inter-retroações estreitas e múltiplas.
A experimentação científica constitui por si mesma uma técnica de manipulação ("uma manip") e o desenvolvimento das ciências experimentais desenvolve os poderes manipuladores da
ciência sobre as coisas físicas e os seres vivos. Este favorece o
desenvolvimento das técnicas, que remete a novos modos de experimentação e de observação, como os aceleradores de partículas e os radiotelescopios que permitem novos desenvolvimentos
do conhecimento científico. Assim, a potencialidade de manipulação não está fora da ciência, mas no caráter, que se tornou inseparável, do processo científico —» técnico. O método experimental é um método de manipulação, que necessita cada vez mais de
técnicas, que permitem cada vez mais manipulações.
Em função desse processo, a situação e o papel da ciência
na sociedade modificaram-se profundamente desde o século
17. Na origem, os investigadores eram amadores no sentido
primitivo do termo: eram ao mesmo tempo filósofos e cientistas. A atividade científica era sociologicamente marginal,
periférica. Hoje, a ciência tornou-se poderosa e maciça instituição no centro da sociedade, subvencionada, alimentada,
controlada pelos poderes econômicos e estatais. Assim, estamos num processo inter-retroativo.
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técnica -* sociedade -»Estado,
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A técnica produzida pelas ciências transforma a sociedade,
mas também, retroativamente, a sociedade tecnologizada transforma a própria ciência Os interesses econômicos, capitalistas,
o interesse do Estado desempenham seu papel ativo nesse circuito de acordo com suas finalidades, seus programas, suas
subvenções. A instituição científica suporta as coações tecnoburocráticas próprias dos grandes aparelhos econômicos ou estatais, mas nem o Estado, nem a indústria, nem o capital são
guiados pelo espírito científico: utilizam os poderes que a investigação científica lhes dá
Uma dupla tarefa cega
Essas indicações muito breves são suficientes para o meu
propósito: uma vez que, doravante, a ciência está no âmago da
sociedade e, embora bastante distinta dessa sociedade, é inseparável dela, isso significa que todas as ciências, incluindo as
físicas e biológicas, são sociais. Mas não devemos esquecer que
tudo aquilo que é antropossocial tem uma origem, um enraizamento e um componente biofísico. E é aqui que se encontra a
dupla tarefa cega a ciência natural não tem nenhum meio para
concebeiHse como realidade social; a ciência antropossocial não
tem nenhum meio para conceber-se no seu enraizamento biofísico; a ciência não tem os meios para conceber seu papel social e
sua natureza própria na sociedade. Mais profundamente: a ciência não controla sua própria estrutura de pensamento. O conhecimento científico é um conhecimento que não se conhece. Essa
ciência, que desenvolveu metodologias tão surpreendentes e
hábeis para apreender todos os objetos a ela externos, não dispõe de nenhum método para se conhecer e se pensar.
Husserl, há quase cinqüenta anos, tinha diagnosticado a tarefa cega a eliminação por princípio do sujeito observador, experimentador e concebedor da observação, da experimentação e
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da concepção eliminou o ator real, o cientista, homem, intelectual, universitário, espírito incluído numa cultura, numa sociedade, numa história. Podemos dizer até que o retorno reflexivo
do sujeito científico sobre si mesmo é cientificamente impossível, porque o método científico se baseou na disjunção do
sujeito e do objeto, e o sujeito foi remetido à filosofia e à moral.
É certo que existe sempre a possibilidade, para um cientista, de
refletir sobre sua ciência, mas é uma reflexão extra ou metacientífica que não dispõe das virtudes verificadoras da ciência
Assim, ninguém está mais desarmado do que o cientista
para pensar sua ciência. A questão "o que é a ciência?" é a
única que ainda não tem nenhuma resposta científica É por
isso que, mais do que nunca, se impõe a necessidade do autoconhecimento do conhecimento científico, que deve fazer
parte de toda política da ciência, como da disciplina mental
do cientista. O pensamento de Adorno e de Habermas
recorda-nos incessantemente que a enorme massa do saber
quantificável e tecnicamente utilizável não passa de veneno
se for privado da força libertadora da reflexão.
II. A VERDADE DA CIÊNCIA
O espírito científico é incapaz de se pensar de tanto crer que
o conhecimento científico é o reflexo do real. Esse conhecimento, afinal, não traz em si a prova empírica (dados verificados por diferentes obsercações-experimentações) e a prova
lógica (coerência das teorias)? A partir daí, a verdade objetiva
da ciência escapa a todo olhar científico, visto que ela é esse
próprio olhar. O que é elucidativo não precisa ser elucidado.
Ora, os diversos trabalhos, em muitos pontos antagônicos,
de Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, entre outros, têm
como traço comum a demonstração de que as teorias científicas, como os icebergs, têm enorme parte imersa não científica, mas indispensável ao desenvolvimento da ciência Aí se
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situa a zona cega da ciência que acredita ser a teoria reflexo
do real. Não é próprio da cientificidade refletir o real, mas
traduzi-lo em teorias mutáveis e refutáveis.
Com efeito, as teorias científicas dão forma, ordem e organização aos dados verificados em que se baseiam e, por isso,
são sistemas de idéias, construções do espírito que se aplicam
aos dados para lhes serem adequadas. Mas, incessantemente,
meios de observação ou de experimentação novos, ou uma
nova atenção, fazem surgir dados desconhecidos, invisíveis.
As teorias, então, deixam de ser adequadas e, se não for possível ampliá-las, é necessário inventar outras, novas. De fato, "a
ciência é mais mutável do que a teologia", como observava
Whitehead. Com efeito, a teologia tem grande estabilidade porque se baseia num mundo sobrenatural, inverificável, enquanto
o que se baseia no mundo natural é sempre refutável.
A evolução do conhecimento científico não é unicamente
de crescimento e de extensão do saber, mas também de transformações, de rupturas, de passagem de uma teoria para
outra. As teorias científicas são mortais e são mortais por
serem científicas. A visão que Popper registra com relação à
evolução da ciência vem a ser a de uma seleção natural em
que as teorias resistem durante algum tempo não por serem
verdadeiras, mas por serem as mais bem adaptadas ao estado
contemporâneo dos conhecimentos.
Kuhn traz outra idéia, não menos importante: é que se produzem transformações revolucionárias na evolução científica,
em que um paradigma, princípio maior que controla as visões
do mundo, desaba para dar lugar a um novo paradigma.
Julgava-se que o princípio de organização das teorias científicas era pura e simplesmente lógico. Deve ver-se, com Kuhn,
que existem, no interior e acima das teorias, inconscientes e
invisíveis, alguns princípios fundamentais que controlam e
comandam, de forma oculta, a organização do conhecimento
científico e a própria utilização da lógica
A partir daí, podemos compreender que a ciência seja "ver-
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dadeira" nos seus dados (verificados, verificáveis), sem que
por isso suas teorias sejam "verdadeiras". Então, o que faz que
uma teoria seja científica, se não for a sua "verdade"? Popper
trouxe a idéia capital que permite distinguir a teoria científica
da doutrina (não científica): uma teoria é científica quando
aceita que sua falsidade possa ser eventualmente demonstrada
Uma doutrina, um dogma encontram neles mesmos a autoverificação incessante (referência ao pensamento sacralizado dos
fundadores, certeza de que a tese está definitivamente provada). O dogma é inatacável pela experiência A teoria científica
é biodegradável. O que Popper não viu é que a mesma teoria
tanto pode ser científica (aceitando o jogo da contestação e da
refutação, isto é, aceitando sua morte eventual), quanto doutrina auto-suficiente: é o caso do marxismo e do freudismo.
A partir daí, o conhecimento progride, no plano empírico,
por acrescentamento das "verdades" e, no plano teórico, por
eliminação dos erros. O jogo da ciência não é o da posse e do
alargamento da verdade, mas aquele em que o combate pela
verdade se confunde com a luta contra o erro.
A incerteza/certeza
O conhecimento científico é certo, na medida em que se
baseia em dados verificados e está apto a fornecer previsões
concretas. O progresso das certezas científicas, entretanto,
não caminha na direção de uma grande certeza.
É certo que se julgou durante muito tempo que o universo
fosse uma máquina determinista impecável e totalmente
conhecível; alguns ainda crêem que uma equação-chave revelaria seu segredo. De fato, o enriquecimento do nosso conhecimento sobre o universo desemboca no mistério de sua origem,
seu ser, seu futuro. A natureza do tecido profundo da nossa
realidade física esquiva-se no mesmo movimento em que a
entrevemos. Nossa lógica agita-se ou desnorteia-se diante do
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infinitamente pequeno e do irtfinitamente grande, do vazio físico e das energias muito altas. As extraordinárias descobertas
da organização simultaneamente molecular e informacional
da máquina viva conduzem-nos não ao conhecimento final da
vida, mas às portas do problema da auto-organização.
Podemos até dizer que, de Galileu a Einstein, de Laplace a
Hubble, de Newton a Bohr, perdemos o trono de segurança
que colocava nosso espírito no centro do universo: aprendemos que somos, nós cidadãos do planeta Terra, os suburbanos
de um Sol periférico, ele próprio exilado no entorno de uma
galáxia também periférica de um universo mil vezes mais misterioso do que se teria podido imaginar há um século. O progresso das certezas científicas produz, portanto, o progresso
da incerteza, uma incerteza "boa", entretanto, que nos liberta
de uma ilusão ingênua e nos desperta de um sonho lendário: é
uma ignorância que se reconhece como ignorância. E, assim,
tanto as ignorâncias como os conhecimentos provenientes do
progresso científico trazem um esclarecimento insubstituível
aos problemas fundamentais ditos filosóficos.
A regra do jogo
Assim, a ciência não é somente a acumulação de verdades
verdadeiras. Digamos mais, continuando a acompanhar
Poppen é um campo sempre aberto onde se combatem não só
as teorias, mas também os princípios de explicação, isto é, as
visões do mundo e os postulados metafísicos. Mas esse combate tem e mantém suas regras de jogo: o respeito aos dados, por
um lado; a obediência a critérios de coerência, por outro. É a
obediência a essa regra por parte de debatentes-combatentes
que aceitam sem equívoco essa regra que constitui a superioridade da ciência sobre qualquer outra forma de conhecimento.
Quer dizer, ao mesmo tempo, que seria grosseiro sonhar com
uma ciência purgada de toda a ideologia e onde não houvesse
mais do que uma única visão do mundo ou teoria "verdadeira".
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De fato, o conflito das ideologias, dos pressupostos metafísicos
(conscientes ou não) é condição sine qua non da vitalidade da
ciência. Aqui se opera uma necessária desmitificação: o cientista não é um homem superior, ou desinteressado em relação aos
seus concidadãos; tem a mesma pequenez e a mesma propensão para o erro. O jogo a que se dedica, entretanto, o jogo científico da verdade e do erro, esse, sim, é superior num universo
ideológico, religioso, político, onde esse jogo é bloqueado ou
falseado. O físico não é mais inteligente do que o sociólogo, que
ainda não consegue fazer da sociologia uma ciência. É que, em
sociologia, é muito mais difícil estabelecer a regra do jogo: a
verificação experimental é quase impossível, a subjetividade
está sempre comprometida A idéia de que a virtude capital da
ciência reside nas regras próprias do seu jogo da verdade e do
erro mostra-nos que aquilo que deve ser absolutamente salvaguardado como condição fundamental da própria vida da
ciência é a pluralidade conflitual no seio de um jogo que obedece a regras empíricas lógicas.
Assim, vemos que, correspondendo a dados de caráter
objetivo, o conhecimento científico não é o reflexo das leis da
natureza Traz com ele um universo de teorias, de idéias, de
paradigmas, o que nos remete, por um lado, às condições
bioantropológicas do conhecimento (porque não há espírito
sem cérebro) e, por outro lado, ao enraizamento cultural,
social, histórico das teorias. As teorias científicas surgem dos
espíritos humanos no seio de uma cultura hic et nunc.
O conhecimento científico não se poderia isolar de suas condições de elaboração, mas também não poderia ser a elas reduzido. A ciência não poderia ser considerada pura e simples
"ideologia" social, porque estabelece incessante diálogo no
campo da verificação empírica com o mundo dos fenômenos.
É necessário, portanto, que toda ciência se interrogue
sobre suas estruturas ideológicas e seu enraizamento sociocultural. Aqui, damo-nos conta de que nos falta uma ciência
capital, a ciência das coisas do espírito ou noologia, capaz de
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conceber como e em que condições culturais as idéias se
agrupam, se encadeiam, se ajustam, constituem sistemas que
se auto-regulam, se autodefendem, se automultiplicam, se
autopropagam. Falta-nos uma sociologia do conhecimento
científico que seja não só poderosa, mas também mais complexa do que a ciência que examina
Isso significa que estamos na aurora de um esforço de fôlego e profundo, que necessita de múltiplos desenvolvimentos
novos, afim de permitir que a atividade científica disponha
dos meios da reflexidade, isto é, da auto-interrogação.
A necessidade de uma ciência da ciência já foi formulada muitas vezes. Mas há que se dizer, de acordo com as demonstrações
de Tarsky e Godel, que ela seria em relação à ciência atual, uma
"metaciência", dotada de um metaponto de vista mais rico, mais
amplo, que considerasse cientificamente apropria ciência
Essa metaciência não poderia ser a ciência definitiva.
Abrir-se-ia para novos meta-horizontes. E é isso que nos revela outro aspecto da "verdade" da ciência: A ciência é, e continua a ser, uma aventura. A verdade da ciência não está unicamente na capitalização das verdades adquiridas, na verificação das teorias conhecidas, mas no caráter aberto da aventura que permite, melhor dizendo, que hoje exige a contestação das suas próprias estruturas de pensamento. Bronovski
dizia que o conceito da ciência não é nem absoluto, nem eterno. Talvez estejamos num momento crítico em que o próprio
conceito de ciência se esteja modificando.
III. VIVEMOS U M A REVOLUÇÃO C I E N T Í F I C A ?

O conhecimento científico está em renovação desde o começo deste século. Podemos até perguntar-nos se as grandes
transformações que afetaram as ciências físicas — da microfísica à astrofísica —, as ciências biológicas — da genética e da
biologia molecular à etologia —, a antropologia (a perda do pri-
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vilégio heliocêntrico no qual a racionalidade ocidental se via
como juiz e medida de toda a cultura e civilização) não preparam uma transformação no próprio modo de pensar o real.
Podemos perguntar, em suma, se em todos os horizontes científicos não se elabora, de modo ainda disperso, confuso, incoerente, embrionário, o que Kuhn denomina revolução científica,
a qual, quando é exemplar e fundamental, arrasta uma mudança de paradigmas (isto é, dos princípios de associação/exclusão fundamentais que comandam todo pensamento e toda teoria) e, por isso, uma mudança na própria visão do mundo.
Tentemos indicar em que sentido cremos entrever a revolução de pensamento que se esboça Os princípios de explicação
"clássicos'' que dominavam antes de ser perturbados pelas transformações que evoquei postulavam que a aparente complexidade dos fenômenos podia explicar-se a partir de alguns princípios
simples, que a espantosa diversidade dos seres e das coisas
podia explicarse a partir de alguns elementos simples. A simplificação aplicava-se a esses fenômenos por separação e redução.
A primeira isola os objetos não só uns dos outros, mas também
do seu ambiente e do seu observador. É no mesmo movimento
que o pensamento separatista isola as disciplinas umas das
outras e insulariza a ciência na sociedade. A redução unifica
aquilo que é diverso ou múltiplo, quer àquilo que é elementar,
quer àquilo que é quantificável. Assim, o pensamento redutor
atribui a "verdadeira" realidade não às totalidades, mas aos elementos; não às qualidades, mas às medidas; não aos seres e aos
entes, mas aos enunciados formalizáveis e matematizáveis.
A alternativa mutilante
Assim comandado por separação e redução, o pensamento
simplificador não pode escapar à alternativa mutilante quando considera a relação entre física e biologia, biologia e antropologia: ou bem separa, e foi o caso do "vitalismo", que se
recusava a considerar a organização físico-química do ser
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vivo, como é o caso do antropologismo, que se recusa a considerar a natureza biológica do homem; ou bem reduz a complexidade viva à simplicidade das interações físico-químicas,
como é o caso das visões que fazem obedecer tudo quanto é
humano à simples hereditariedade genética ou assimilam as
sociedades humanas a organismos vivos.
O princípio de simplificação, que animou as ciências naturais, conduziu às mais admiráveis descobertas, mas são as
mesmas descobertas que, finalmente, hoje arruínam nossa
visão simplificadora. Com efeito, foi animada pela obsessão
do elemento de base do universo que a investigação física
descobriu a molécula, depois o átomo, depois a partícula. De
igual modo, foi a obsessão molecular que suscitou as magníficas descobertas que esclareceram os funcionamentos e processos da maquinaria viva. Mas as ciências físicas, procurando o elemento simples e a lei simples do universo, descobriram a inaudita complexidade de um tecido microfísico e
começam a entrever a fabulosa complexidade do cosmo.
Elucidando a base molecular do código genético, a biologia
começa a descobrir o problema teórico complexo da autoorganização viva, cujos princípios diferem dos das nossas
máquinas artificiais mais aperfeiçoadas.
A crise do princípio clássico de explicação
O princípio de explicação da ciência clássica excluía a
aleatoriedade (aparência devida à nossa ignorância) para apenas conceber um universo estrita e totalmente determinista
Mas, a partir do século 19, a noção de calor introduz a desordem e a dispersão no âmago da física, e a estatística permite
associar o acaso (no nível dos indivíduos) e a necessidade
(no nível das populações). Hoje, em todas as frentes, as ciências trabalham cada vez mais com a aleatoriedade, sobretudo
para compreender tudo aquilo que é evolutivo, e consideram
um universo em que se combinam o acaso e a necessidade.
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O princípio de explicação da ciência clássica não concebia a
organização enquanto tal. Reconheciam-se organizações (sistema
solar, organismos vivos), mas não o problema da organização.
Hoje, o estruturalismo, a cibernética, a teoria dos sistemas operaram, cada um à sua maneira, avanços para uma teoria da organização, e esta começa a permitir-nos entrever, mais além, a teoria
da auto-organização, necessária para conceber os seres vivos.
O princípio de expücação da ciência clássica via no aparecimento de uma contradição o sinal de um erro de pensamento e supunha que o universo obedecia à lógica aristotélica. As
ciências modernas reconhecem e enfrentam as contradições
quando os dados apelam, de forma coerente e lógica, à associação de duas idéias contrárias para conceber o mesmo
fenômeno (a partícula que se manifesta quer como onda, quer
como corpúsculo, por exemplo).
O princípio de explicação da ciência clássica eliminava o
observador da observação. A microfísica, a teoria da informação, a teoria dos sistemas reintroduzem o observador na
observação. A sociologia e a antropologia apelam à necessidade de se situar hic et nunc, isto é, de tomar consciência da
determinação etnosociocêntrica que hipoteca toda a concepção de sociedade, cultura, homem.
O sociólogo deve perguntar-se incessantemente como pode
conceber uma sociedade de que faz parte. Já o antropólogo
contemporâneo indaga a si próprio: Como é que eu, portador
inconsciente dos valores da minha cultura, posso julgar
uma cultura dita primitiva ou arcaica? Que valem os nossos critérios de racionalidade? A partir daí, começa a necessária auto-relativização do observador, que pergunta "quem
sou eu?", "onde estou eu?" O eu que surge aqui é o eu modesto que descobre ser o seu ponto de vista, necessariamente,
parcial e relativo. Assim, vemos que o próprio progresso do
conhecimento científico exige que o observador se inclua em
sua observação, o que concebe em sua concepção; em suma,
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que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e autoreflexiva em seu conhecimento dos objetos.
Para um princípio de complexidade
De toda parte surge a necessidade de um princípio de explicar
ção mais rico do que o princípio de simplificação (separação/ redução), que podemos denominar princípio de complexidade. É
certo que ele se baseia na necessidade de distinguir e de analisar,
como o precedente, mas, além disso, procura estabelecer a comunicação entre aquilo que é distinguido: o objeto e o ambiente,
a coisa observada e o seu observador. Esforça-se não por sacrificar o todo à parte, a parte ao todo, mas por conceber a difícil
problemática da organização, em que, como dizia Pascal, "é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como é impossível conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes".
Ele se esforça por abrir e desenvolver amplamente o diálogo entre ordem, desordem e organização, para conceber, na
sua especificidade, em cada um dos seus níveis, os fenômenos
físicos, biológicos e humanos. Esforça-se por obter a visão
poliocular ou poliscópica, em que, por exemplo, as dimensões
físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas, históricas daquilo que é humano deixem de ser incomunicáveis.
O princípio de explicação da ciência clássica tendia a reduzir o conhecível ao manipulável. Hoje, há que insistir fortemente na utilidade de um conhecimento que possa servir à
reflexão, meditação, discussão, incorporação por todos, cada
um no seu saber, na sua experiência, na sua vida...
Os princípios ocultos da redução-disjuncão que esclareceram
a investigação na ciência clássica são os mesmos que nos tornam cegos para a natureza ao mesmo tempo social e política da
ciência, para a natureza ao mesmo tempo física, biológica, cultural, social, histórica de tudo o que é humano. Foram eles que
estabeleceram e são eles que mantêm a grande disjunção
natureza-cultura, objeto-sujeito. São eles que, em toda parte,
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não vêem mais do que aparências ingênuas na realidade complexa dos nossos seres, das nossas vidas, do nosso universo.
Trata-se, doravante, de procurar a comunicação entre a
esfera dos objetos e a dos sujeitos que concebem esses objetos. Trata-se de estabelecer a relação entre ciências naturais e
ciências humanas, sem as reduzir umas às outras (pois nem o
humano se reduz ao biofísico, nem a ciência biofísica se
reduz às suas condições antropossociais de elaboração).
A partir daí, o problema de uma política da investigação não
se pode reduzir ao crescimento dos meios postos à disposição
das ciências. Trata-se também — e sublinho o também para
indicar que proponho não uma alternativa, mas um complemento — de que a política da investigação possa ajudar as ciências a realizarem as transformações-metamorfoses na estrutura
de pensamento que seu próprio desenvolvimento demanda Um
pensamento capaz de enfrentar a complexidade do real, permitindo ao mesmo tempo à ciência refletir sobre ela mesma
IV. PROPOSTAS PARA A INVESTIGAÇÃO

Não temos aqui de voltar às grandes orientações fixadas
para a investigação, mas convém definir e reconhecer as
seguintes orientações complementares:
1) que os caracteres institucionais (tecnoburocráticos) da
ciência não sufoquem, mas estofem os seus caracteres
aventurosos;
1

2) que os cientistas sejam capazes de auto-interrogação,
isto é, que a ciência seja capaz de auto-análise;
3) que sejam ajudados ou estimulados os processos que
permitiriam à revolução científica em curso realizar a
transformação das estruturas de pensamento.
1

No original, jogo de palavras: étovffer (sufocar); étojfer (estofar).(N. T.)

32

Ciência com Consciência

A primeira orientação mencionada impõe-se com evidência, tendo sido sempre reconhecida; historicamente, na
França, a política da investigação procedeu, quando a instituição preexistente se afigurava excessivamente pesada e petrificada, por saltos institucionais que avançavam criando novas
instituições mais flexíveis e leves, que se petrificaram por sua
vez, e assim por diante. Desse modo, foram criados o
C.N.R.S., para constituir estrutura mais adaptada à investigação do que a universidade, e, depois, a D.G.R.S.T., para permitir inovações e criações que as estruturas, por se terem tornado pesadas, do C.N.R.S. já não autorizavam.
Sem dúvida, poder-se-á sempre inovar, instituindo novas estruturas, mas há que perguntar se não se pode tentar um esforço
no nível das grandes instituições, em primeiro lugar o C.N.R.S.
Aqui, há que refletir sobre o problema do investigador. Na
palavra investigador há algo mais do que o sentido corporativo
ou profissional, algo que concerne à aventura do conhecimento
e a seus problemas fundamentais. Ora, o investigador é representado de fato, de um lado, por seu sindicalismo e, de outro,
por seu mandarinato. 0 mandarinato defende a autonomia corporativa da investigação relativa às pressões externas. O sindicato defende os interesses dos investigadores relativos não só
à administração e ao Estado, mas também ao mandarinato.
O mandarinato constitui a "elite" oficialmente reconhecida
dos cientistas e ocupa freqüentemente os altos postos dirigentes da investigação. Os sindicatos defendem a "massa" dos
investigadores e sua promoção coletiva. O mandarinato tende
a selecionar indivíduos de "elite", o sindicato, a proteger tudo
o que não diz respeito ao elitismo mandarínico. Assim, os
investigadores não dispõem de mais nenhuma instância para
se exprimir enquanto investigadores, o que significa que,
simultaneamente, mandarinato e sindicato tendem a ocultar e a recalcar aquilo que a palavra investigação significa:
eocploração, questionamento, risco, aventura.
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Se o corpo dos investigadores é, assim, ao mesmo tempo
exprimido por e laminado entre mandarinato e sindicato, torna-se capital que, na ocasião inesperada do grande colóquio,
o investigador se exprima como investigador, pensando seus
próprios problemas de cientista. Também é desejável que
reflitamos no sentido de manter, no futuro, essa brecha entre
mandarinato e sindicato.
Um sistema não-otimizável
As comissões do C.N.R.S. são instâncias em que as influências mandarínicas e sindicais se disputam ou/e se conjugam
de formas muito diversificadas segundo os setores ou disciplinas. Digamos que, por princípio, a manutenção do dualismo dessa ordem, ou seja, do antagonismo, é saudável.
No setor de minha experiência, houve, primeiro, a era do
feudalismo mandarínico, quando diversidades e oposições entre mestres sociólogos permitiam certa pluralidade nepótica.
Os jovens investigadores considerados "brilhantes'', segundo
a escolha de um suserano, eram recrutados depois de negociações discretas entre grandes mandarins. Tal sistema favorecia ora o recrutamento de espíritos originais, ora o dos fiéis.
A preeminência dos grandes mandarins-sociólogos apagou-se
ao longo dos anos 60 em proveito do recrutamento por consenso médio e das promoções por antigüidade. O consenso
médio sabota, decerto, a antiga arbitrariedade, mas em proveito de um neofuncionarismo que, evidentemente, desfavorece todo desvio e, por isso, a originalidade e a singularidade.
Existe um sistema ideal? Há que saber que em toda a problemática organizacional complexa não existe, "a priori",
urfi ótimo definível ou programável. Há que saber que a reunião em comissão de espíritos prestigiosos, cada um original
e criativo no seu campo, mas cada um também animado por
unia paixão ou obsessão diferente da dos outros, conduz em
g ral ao consenso sobre um mínimo comum desprovido de
e
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originalidade e de invenção. A opinião média, sem expressão
das variedades e desabrochamento das liberdades, significa
menos democracia do que mediocracia.
Sabemos que um espírito criativo, aberto, liberal pode, se
for dotado de poderes, exercer um "despotismo esclarecido"
que favorece a liberdade e a criação, mas sabemos também
que não podemos institucionalizar o princípio do despotismo
esclarecido: pelo contrário, temos de instituir comissões para
fazer face aos perigos mais graves do poder incontrolado.
Proteger o desvio
Por outro lado, o peso/inércia institucional não tem só
inconvenientes. É nos erros da enorme máquina tecnoburocrática, nas falhas no seio das comissões, nas negligências
dos patrões que existem não só recônditos de incúria e de
indolência, mas também espaços de uberdade onde se pode
infiltrar e desenvolver a novidade que, finalmente, brota para
a glória da instituição.
Evidentemente, não podemos contar apenas com os erros e
as exceções na enorme máquina tecnoburocrática para favorecer a inovação. Também não podemos, como já dissemos,
pensar que existe uma forma ótima para favorecer a invenção.
Em todo caso, se é verdade que o surgimento e o desenvolvimento de uma idéia nova precisam de um campo intelectual
aberto, onde se debatam e se combatam teorias e visões do
mundo, se é verdade que toda novidade se manifesta como desvio e aparece freqüentemente ou como ameaça, ou como insanidade aos defensores das doutrinas e disciplinas estabelecidas,
então o desenvolvimento científico, no sentido de que esse
termo comporte necessariamente invenção e descoberta, necessita fundamentalmente de duas condições: 1) manutenção e
desenvolvimento do pluralismo teórico (ideológico, filosófico)
em todas as instituições e comissões científicas: 2) proteção do
desvio, ou seja, tolerar/favorecer os desvios no seio dos progra-
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mas e instituições, apesar do risco de que o original seja apenas
extravagante, de que o espantoso não passe de absurdo.
Mais ainda, a inovação deve beneficiar-se, no seu estado
inicial, de medidas de exceção que protejam sua autonomia.
Supondo que não se pode provar a priori a justeza das iniciativas que comportam probabilidades, porque, por isso
mesmo, comportam riscos, há que correr o risco/probabilidade de confiar a responsabilidade a um pequeníssimo grupo de
pessoas que, embora com opiniões diferentes, tenham todas a
mesma paixão pela nova intenção.
As soluções para os problemas suscitados pelo peso excessivo das determinações tecnoburocráticas no seio da instituição científica podem ser institucionais (como a descentralização), mas só podem ser institucionais. São precisos estímulos
não só do alto da instituição (das instâncias superiores ou
centrais), mas também do cerne da instituição, dos próprios
investigadores; voltamos, então, a este problema-chave: é preciso que os investigadores despertem e se exprimam enquanto investigadores.
A necessidade, para a ciência, de se auto-estudar supõe que
os cientistas queiram auto-interrogar-se, o que supõe que eles
se ponham em crise, ou seja, que descubram as contradições
fundamentais em que desembocam as atividades científicas
modernas e, nomeadamente, as injunções contraditórias a
que está submetido todo cientista que confronte sua ética do
conhecimento com sua ética cívica e humana.
A crise intelectual que concerne às idéias simplórias, abstratas, dogmáticas, a crise espiritual e moral de cada um diante de
sua responsabilidade, no seu próprio trabalho, são as condições
sine qua non do progresso da consciência. As autoglorificações, felicitações, exaltações abafam a tomada de consciência
da ambivalência fundamental, ou seja, da complexidade do problema da ciência, e são tão nocivas quanto denegrimentos e vitupérios.
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Os dois deuses
Dissemos justamente que já não se tratava tanto, hoje, de
dominar a natureza quanto de dominar o domínio. Efetivamente, é o domínio do domínio da natureza que hoje causa
problemas. Simultaneamente, esse domínio é, por um lado,
incontrolado, louco e pode conduzir-nos ao aniquilamento;
por outro lado, é demasiado controlado pelos poderes dominantes. Esses dois caracteres contraditórios explicam-se porque nenhuma instância superior controla os poderes dominantes, ou seja, os Estados-nações.
O problema do controle da atividade científica tornou-se
crucial e supõe o controle dos cidadãos sobre o Estado que
os controla, bem como a recuperação do controle pelos cientistas, o que exige a tomada de consciência de que falei ao
longo destas páginas.
A recuperação do controle intelectual das ciências pelos
cientistas necessita da reforma do modo de pensar, que, por sua
vez, depende de outras reformas, havendo, naturalmente, interdependência geral dos problemas; essa interdependência, entretanto, não deve permitir o esquecimento da reforma-chave.
Todo cientista serve, pelo menos, a dois deuses que, ao longo da história da ciência e até hoje, lhe pareceram absolutamente complementares. Hoje, devemos saber que eles não
são apenas complementares, mas também antagônicos. O primeiro é o da ética do conhecimento, que exige que tudo seja
sacrificado à sede de conhecer. O segundo é o da ética cívica
e humana.
O limite da ética do conhecimento era invisível a priori, e
nós o transpusemos sem saber; é a fronteira além da qual o
conhecimento traz em si a morte generalizada: hoje, a árvore
do conhecimento científico corre o risco de cair sob o peso
dos seus frutos, esmagando Adão, Eva e a infeliz serpente.

2

O conhecimento do conhecimento científico

Minha exposição será incompleta e fragmentada. Em primeiro lugar, não vou repetir o que já publiquei sobre o problema do conhecimento científico. Vou experimentar partir desses problemas e tentar montar um tipo de balanço da grande
aventura epistemológica vivida no mundo germânico e anglosaxão (da qual a França se manteve afastada).
Que aventura é essa? Ela começou no famoso Círculo de
Viena, nesse grupo de cientistas, lógicos e matemáticos que
tinham em comum a total ojeriza pelo arbitrário da filosofia e
da metafísica. Em suma, eles queriam que a filosofia, o pensamento, refletisse a imagem da ciência, isto é, que houvesse
enunciados dotados de sentido, e que fossem baseados no que
é observável e verificável. Eles achavam ser possível encontrar
enunciados chamados de "atômicos", fundamentados num
dado empírico formalmente definido, e que a partir desses
enunciados atômicos seria praticável construir proposições e
teorias, havendo, então, a possibilidade de ter um tipo de pensamento verdadeiro, seguro, científico. Para eles, a ciência era
o modelo e levantaram o seguinte problema: "O que é a ciên-

38

Ciência com Consciência

cia?" Quiseram estudar o modelo e o estudo desse modelo
levou a uma série de desventuras e decepções: eles acreditaram ter encontrado um fundamento e este fracassou.
Um desses malogros aconteceu, por exemplo, no plano da
lógica (ou da lógica matemática) com o teorema da indecidibilidade de Gõdel. Outro malogro foi a renúncia e a desilusão de
Wittgenstein. Porém, um outro cientista e filósofo, Whitehead,
colaborador de Russell, já havia feito a observação de que a ciência é ainda mais mutável do que a teologia — estes são os seus
conceitos. Nenhum sábio, dizia ele, poderia endossar sem reservas as crenças de Galileu, ou as de Newton e nem mesmo todas
as suas próprias crenças científicas de dez anos atrás. Ele punha
em evidência o fato surpreendente de que, ao contrário do que se
pensava, a cientificidade não se define pela certeza, e sim pela
incerteza E aí se situa a contribuição decisiva de Karl Popper.
Karl Popper combinava com os positivistas lógicos do
Círculo de Viena por sua vontade de criar, de encontrar uma
demarcação entre ciência e pseudociência Porém, ele se diferenciou ao introduzir na ciência a idéia de "falibilismo". Ele
disse o seguinte: "O que prova que uma teoria é científica é o
fato de ela ser falível e aceitar ser refutada.''
Aqui entra a famosa palavra "falsificação", sobre a qual
muito já se escreveu. Sem razão; o que significa essa palavra
falsificação/falseabilidade empregada por Popper num sentido
não previsto no léxico inglês? Ele quis encontrar uma palavra
forte que pudesse fazer oposição a "verificabilidade". Ele
disse: "Não basta que uma teoria seja verificável, é preciso que
ela possa ser falsificada", isto é, que, eventualmente, se possa
provar que ela é falsa É isso o que ele quis dizer e é por isso
que os tradutores franceses de Popper fizeram uma tradução
correta ao usar a palavra falseabilidade. Eles não eram ignorantes que não consultaram o dicionário e sim quiseram resgatar essa oposição, forte em Popper, entre a verificação e a falsificação. E, por que a oposição é tão importante em Popper?
Bom, ela está ligada a uma crítica da indução.
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Popper dá um exemplo: nós constatamos, nós vemos os
cisnes e percebemos que todos os cisnes são brancos. Então,
pensamos ter verificado a lei segundo a qual todos os cisnes
são brancos. Mas, basta que apareça um só cisne negro para
que essa lei seja considerada falsa. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que a indução, partindo de fatos da observação
incessantemente verificados, não leva à certeza verdadeira; a
certeza teórica só pode se basear na dedução. E, segundo,
que o problema da indução está ligado ao da verificação: não
é suficiente que uma tese seja verificada para ser provada
como lei universal; também é preciso considerar o caso no
qual ela não é verificada, é preciso que possamos testá-la e
que, efetivamente, possamos refutá-la. Sobre isso, Popper nos
diz: nenhuma teoria científica pode ser provada para sempre
ou resistir para sempre à falseabilidade. Ele desenvolveu um
tipo de teoria de seleção das teorias científicas, digamos, análogas à teoria darwiniana da seleção: existem teorias que subsistem, mas, posteriormente, são substituídas por outras que
resistem melhor à falseabilidade. Pela mesma razão Popper
troca a certeza pelo falibiüsmo, porém, não abandona a racionalidade. Ao contrário, ele diz que o que é racional na ciência
é que ela aceita ser testada e aceita criar situações nas quais
uma teoria é questionada, ou seja, aceita a si mesma como
"biodegradável". E a opinião de Popper sobre o freudismo e o
marxismo, por exemplo, é de que não são teorias científicas
porque nunca poderemos provar que são falsas, isto é, os
adeptos sempre podem dizer que são os opositores, seja na
ilusão libidinal e que, por razões psicanalíticas, recalcam a
psicanálise, ou na ilusão de classe que os faz desconhecer o
verdadeiro motor da história.
Depois de Popper, houve uma grande reviravolta epistemológica na qual, de alguma forma, surgiram todos os problemas
que o positivismo lógico pensava ter resolvido. Qual é o fundamento da ciência? Muitos não o encontraram; temos posi-
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ções extremas como as de Feyerabend que diz: "Não é preciso procurar a racionalidade, tudo é igual, e não devemos procurar mais..." Entramos numa época em que, finalmente, o
fracasso do ambicioso empreendimento de fundamentar a
verdade da ciência, a certeza da ciência e a do pensamento
fizeram surgir um certo número de perguntas essenciais.
Agora vou abordar o problema da objetividade.
A objetividade parece ser uma condição sine qua non, evidente e absoluta, de todo o conhecimento científico. Os
dados nos quais se baseiam as teorias científicas são objetivos, objetivos pelas verificações, pelas falsificações, e isso é
absolutamente incontestável. O que se pode contestar, com
razão, é que uma teoria seja objetiva Não, uma teoria não é
objetiva; uma teoria não é o reflexo da realidade; uma teoria é
uma construção da mente, uma construção lógico-matemática que permite responder a certas perguntas que fazemos
ao mundo, à realidade. Uma teoria se fundamenta em dados
objetivos, mas uma teoria não é objetiva em si mesma
A objetividade é uma coisa absolutamente certa. Ela é
determinada por observações e verificações concordantes.
Para serem estabelecidas, essas observações e essas verificações precisam de comunicações intersubjetivas. Mas é evidente que essas comunicações são feitas num meio, no centro do
que se pode chamar de comunidade científica Aí, também,
existe uma idéia de Popper muito interessante. Ele diz mais ou
menos o seguinte: "A ciência não é um privilégio de uma teoria
ou de uma mente, a ciência é a aceitação pelos cientistas de
uma regra do jogo absolutamente imperativa." No entanto,
para obedecer a regra do jogo da verificação e da experimentação, é preciso que haja uma grande atividade de crítica
mútua Para que haja uma grande atividade de crítica mútua, é
preciso que as teorias se confrontem, que existam pontos de
vista diferentes, até mesmo idéias "bizarras", idéias metafísi-
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cas. Portanto, não podem existir só fatores comunitários mas,
também, devem existir fatores de rivalidade e fatores conflitantes; por conseguinte, é um verdadeiro meio social onde
existem antagonismos. Mas, para que essa sociedade, essa
comunidade funcione, é preciso — isso também foi dito por
Popper — que ela esteja enraizada numa tradição histórica e
no seio de uma cultura: a tradição crítica, nascida da filosofia,
em Atenas, cinco séculos antes da nossa era, interrompida
cinco séculos depois na nossa era, foi reconstituída com o
Renascimento; foi o primeiro caldo de cultura da ciência que
se destacou como um ramo da filosofia mas que, mesmo assim, obedece a essa tradição crítica que marcou a história ocidental e que hoje em dia se universaliza através da (lifusão da
ciência no mundo. Desde o século XIX, o desenvolvimento da
ciência está ligado ao desenvolvimento de uma nova camada
social, a intelligentsia científica dos sábios e pesquisadores.
Tudo isso nos leva de volta aos fenômenos da cultura, da
sociedade e da história Todos sabem que existe esse interessante processo que, uma vez estabelecida a objetividade, faz o
cientista apagar todo esse hinterland, toda essa enorme infraestrutura que permite a objetividade. Seria mesmo preciso
apagá-la? Acho que não, porque é preciso refletir sobre o
seguinte: logicamente a objetividade (as observações astronômicas, por exemplo) é estabelecida independentemente dos
observadores, porém, podemos muito bem supor que tal objetividade — para ser operacional na atividade científica — precisa ser sempre verificada ou reverificável pelos cientistas. É
todo um enorme processo sociológico, cultural, histórico e
intelectual que produz a objetividade. E, eis que a objetividade, produto dessa atividade, transcende a si própria e volta
para fundamentar de novo e relançar a tradição crítica, a
comunidade científica, as atividades de verificação etc. Isso
quer dizer que, de fato, o problema da demarcação entre o
científico e o não-científico é um problema que não pode ser
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resolvido por um princípio claro ou fácil: a demarcação é o
resultado de uma grande atividade que a comunidade científica mantém — ao menos no C.N.R.S (Comitê Nacional para
Pesquisas Científicas) e nas universidades — e que continua a
viver através de intercâmbios, congressos, palestras, artigos
de revistas etc. Melhor dizendo, a própria objetividade dos
dados científicos é mantida por um processo regenerador
ininterrupto que questiona as mentes, os indivíduos, os grupos sociais etc.
Portanto, eis a minha idéia: a objetividade é o resultado de
um processo crítico desenvolvido por uma comunidade/sociedade científica num jogo em que ela assume plenamente as
regras. Ela é produzida por um consenso, porque qualquer um
que reflita sobre a objetividade pode dizer: "O que nos faz ver
que alguma coisa é objetiva?" Bom! Na verdade, é um consenso de pesquisadores. Temos confiança nesse consenso de pesquisadores e, como diz Popper, a objetividade dos enunciados
científicos reside no fato de eles poderem ser intersubjetivamente submetidos a testes. Só que, aí também, vocês percebem que isso constitui um círculo. Porque uma vez que esses
testes começam a ser feitos, eles fundamentam novamente a
objetividade real do fenômeno estudado. Chamo a atenção
para um problema muito interessante: é que, assjm, descobrimos que existe uma ligação inaudita entre a intersubjetividade e a objetividade; acreditamos poder eliminar o problema
dos assuntos humanos, mas, na realidade, isso não é possível.
Se a objetividade se baseia numa dinâmica complexa, então,
efetivamente, vocês podem compreender uma coisa muito
importante, na qual Popper insistiu muito: se a objetividade
científica fosse fundamentada na imparcialidade ou na objetividade do sábio individualmente, então deveríamos desistir
dela. A objetividade não é uma qualidade própria das mentes
científicas superiores. Além disso, vocês sabem muito bem
que fora dos seus laboratórios as grandes cabeças, os prê-
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mios Nobel, os sábios eminentes se comportam como seres
passionais, pulsionais, ao emitirem suas opiniões sobre a
sociedade e sobre a política, opiniões tão lastimáveis quanto
as de qualquer outro cidadão e mais deploráveis ainda por
causa do prestígio de que gozam e dos erros que propagam.
Logo, vocês compreendem que a objetividade não é uma
qualidade própria do espírito do sábio. No laboratório, o cientista, submetido à regra do jogo, sofre uma coação que o
empurra para o rigor e para a objetividade. E, às vezes,
mesmo no laboratório, vocês sabem que existem estranhas
exceções.
Em contrapartida, um outro ponto bem "desentulhado" por
diversos debates foi que, evidentemente, não existe um fato
"puro". Os fatos são impuros. É por isso, finalmente, que a atividade do cientista consiste numa operação de seleção dos
fatos; de eliminação dos fatos que não são pertinentes, interessantes, quantificáveis e julgados contingentes. O dispositivo experimental, em última instância, é a seleção de um certo
número de dados; é um transplante no meio artificial, que é o
laboratório, e permite agir nas variações desejadas. Dito de
outro modo, fazemos recortes na realidade e é por isso que se
diz que não existe um fato puro, um fato sem teoria. Será que
isso quer dizer que não existe fato objetivo? Não! É preciso
dizer que graças às idéias bizarras, graças às hipóteses, graças
aos pontos de vista teóricos é que, efetivamente, conseguimos selecionar e determinar os fatos nos quais podemos trabalhar e fazer operações de verificação e falsificação. E esta é
outra idéia muito importante: o conhecimento não é uma
coisa pura, independente de seus instrumentos e não só de
suas ferramentas materiais, mas também de seus instrumentos mentais que são os conceitos; a teoria científica é uma atividade organizadora da mente, que implanta as observações e
que implanta, também, o diálogo com o mundo dos fenômenos. Isso quer dizer que é preciso conceber uma teoria cientí-
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fica como uma construção. Mas, então, quais são os ingredientes dessa construção? Aí é que as coisas começam a ficar
interessantes.
Popper disse e viu muito bem que na elaboração das teorias científicas entram em jogo pressupostos, postulados
metafísicos. Outros autores, como Holton, perceberam que os
cientistas sempre têm idéias bizarras. E, nós também sabemos, quando examinamos a história das ciências, que os grandes fundadores da ciência moderna eram impelidos por idéias
místicas: os pioneiros da nova cosmologia, desde Kepler até
Newton, fundamentaram suas explorações da natureza na
convicção mística de que existiam leis por trás das confusões
dos fenômenos e que o mundo era uma criação racional, harmoniosa. Isso é um postulado. Podemos nos perguntar será
que Newton foi fecundo, apesar de ser alquimista, místico e
deísta? Ou porque era alquimista, místico e deísta. Vocês
viram que as polêmicas entre Bohr e Einstein ocultam oposições de postulados, idéias inverificáveis sobre a própria natureza do real. Portanto, existem crenças não experimentais e
não testáveis por trás das teorias, isto é, na mente dos sábios
e dos pesquisadores. Existem impurezas não só metafísicas
mas, sem dúvida, também sociológicas e culturais. Foi aqui
que Holton, que fez estudos notáveis sobre o tema da imaginação científica, propôs a noção de themata.
Themata, o que é? Um thema (thema, singular/ themata,
plural) é uma preconcepção fundamental, estável, largamente
difundida e que não se pode reduzir diretamente à observação
ou ao cálculo analítico do qual não deriva Isso significa que os
themata têm uma caraterística obsessiva, pulsional que estimula a curiosidade e a investigação do pesquisador. Tomemos
Einstein como exemplo: Max Born diz que Einstein acreditava
no poder da razão de captar, por intuição, as leis pelas quais
Deus criou o mundo, isto quer dizer que, na mente de Einstein,
Deus não é totalmente metafórico. Thema einsteiniano (a
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frase é de Einstein): "A única fonte autêntica da verdade está
na simplicidade da matemática" É claro que não é verificável,
mas é fecundo. Pode-se até dizer que existem tipos de explicações bizarras que entram nos grandes esquemas. Nesse
campo, o livro de Schlanger é interessante: ele diz que existem
explicações platônicas (procuram a explicação descobrindo
as essências escondidas por trás dos fenômenos aparentes);
explicações aristotélicas (procuram mais as causalidades, os
jogos de causa e efeito no mundo dos fenômenos); explicações estóicas (procuram a satisfação na finalidade e na funcionalidade). Os que são impulsionados por themata sentem um
tipo de gozo — eu diria quase um coito psicológico — quando
acham que o universo responde à intenção que os incita.
Todos somos assim, senão seríamos somente burocratas,
somente funcionários da pesquisa. A seu modo, Piaget também viu que existiam certos modelos profundos, como o
modelo reducionista e o modelo construtivista, que diferenciavam os tipos de mente e os tipos de explicações. Nesse aspecto Thomas Kuhn (autor de La Structure des revolutions
scientifiques/A estrutura das revoluções científicas) trouxe
uma coisa muito importante que ele chama de paradigma
O paradigma também é alguma coisa que não resulta das
observações. De alguma forma, o paradigma é aquilo que
está no princípio da construção das teorias, é o núcleo obscuro que orienta os discursos teóricos neste ou naquele sentido. Para Kuhn, existem paradigmas que dominam o conhecimento científico numa certa época e as grandes mudanças
de uma revolução científica acontecem quando um paradigma cede seu lugar a um novo paradigma, isto é, há uma ruptura das concepções do mundo de uma teoria para outra Às
vezes, basta uma simples mudança, uma simples troca, como
a troca entre o Sol e a Terra, para derrubar toda a concepção
do mundo. Kuhn (e outros autores como Feyerabend) inferiram a incomensurabüidade das teorias científicas: eles afir-
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maram que não se pode dizer que as teorias científicas se
acumulam umas sobre as outras, sendo a nova maior, mais
extensa e absorvendo a precedente. Afirmaram que há saltos
ontológicos de um universo para outro. Mudamos de universo quando passamos do universo newtoniano para o universo einsteiniano. Mudamos de universo quando passamos do
universo einsteiniano para o universo da física quântica,
sobretudo como ele aparece depois das experiências de
Aspect. Então, em vez de vermos um tipo de racionalidade
progressiva e ascensional em marcha na história, percebemos que a história das ciências, como a história das sociedades, conhece e passa por revoluções. Aí, também, existem
muitas polêmicas e grosso modo (voltarei a esse assunto) é
preciso ter uma visão multidimensional da evolução científica. Porém, quero insistir no fato de que muitos autores formularam as idéias de themata, de paradigmas, de postulados
metafísicos, de imagens do conhecimento (Elkana); outro
autor (Mayurama) falou de mindscape (de paisagem mental)
e a idéia de "programas de pesquisa", também interessante e
muito popularizada desde então, foi uma idéia de Lakatos,
enunciada no seu famoso artigo da coletânea Criticism and
Development of Knowledge.
O que é um programa de pesquisa? Lakatos acha que existem grupos de teorias ligadas, umas às outras, por princípios
e postulados comuns. É isso o que ele chama de programa de
pesquisa. Nesses grupos de teorias, nesses programas, existe
um núcleo duro, o núcleo de postulados fundamentais que
incentivam a pesquisa, e existe o que ele chama de cinto de
segurança que é o dispositivo experimental, observacional,
que pode se modificar. Porém, o núcleo duro é aquilo que
resiste por mais tempo. A idéia de núcleo duro de Lakatos
está muito próxima da idéia de paradigma de Kuhn, ou seja,
que no núcleo da atividade científica existe alguma coisa que
não é científica mas, da qual, paradoxalmente, depende o
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desenvolvimento científico. Então, teoria, themata, programa
de pesquisa, paradigma etc. são noções que introduzem na
cientificidade os elementos aparentemente impuros mas,
repito, necessários ao seu funcionamento.
Talvez vocês conheçam um ponto de vista que vou assinalar de passagem. É o ponto de vista de Habermas sobre o que
ele chama de os interesses. Ele diz o seguinte: existem tipos
diferentes de conhecimento científico; diferentes porque são
impulsionados por interesses diferentes. Por exemplo, há o
interesse técnico que é o interesse de domínio da natureza
que marca profundamente as ciências empírico-formais; há o
interesse prático, quer dizer, o controle (especialmente o
controle da sociedade) que, segundo Habermas, é a característica principal das ciências histórico-hermenêuticas; e há o
interesse reflexivo: "Quem somos nós, o que fazemos?" que
impulsiona o que ele chama de ciência crítica. Para ele, esse
é o bom interesse porque a ciência crítica, motivada pela
reflexividade, tem por interesse a emancipação dos homens,
enquanto os outros interesses conduzem à dominação e à
sujeição. Citei esse ponto de vista — que aliás vocês já
conhecem — porém, não creio que possamos fazer distinções tão nítidas como faz Habermas. Acho que interesses
diferentes se misturam na mente dos pesquisadores de modo
completamente diverso e que, justamente, essa mistura é o
problema.
Habermas diz o seguinte: na medida em que a ciência precisa, em primeiro lugar, conquistar a objetividade, ela dissimula
os interesses fundamentais aos quais ela deve não só os
impulsos que a estimulam, mas também as condições de toda
objetividade possível. Ele propõe um tipo de psicanálise científica ao dizer: conscientizem-se dos interesses que os animam, dos quais vocês não têm consciência.
Em contrapartida, quando vocês levam em consideração
teorias como a das, construções, percebem que não se trata,
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simplesmente, de um jogo de montar, de um meccano, que
ligam as noções por operações lógicas, e que não é só a integração coerente de dados verificados e testados que importa;
existem muitas outras atividades e, entre elas, a atividade
individual criadora. Aí, existe um tipo de esquizofrenia no universo científico. De um lado, existem livros e monumentos
consagrados à glória dos grandes gênios, como Newton,
Einstein etc. e, do outro lado, quando vemos os tratados e os
manuais, esses grandes gênios famosos desapareceram por
completo, isto é, vemos que a atividade da mente humana que
inventou a teoria foi completamente esvaziada. O curioso é
que o aspecto criativo individual é um aspecto ao mesmo
tempo conhecido e totalmente recalcado, totalmente imerso!
O que quer dizer idéia genial? É muito complicado, não podemos racionalizá-la e não podemos dar uma equação genial do
tipo E = mc , não é? (se bem que foi um gênio que encontrou
essa equação). É o famoso problema de o ato da descoberta
escapar à análise lógica, como dizia Reichenbach que, no
entanto, era pioneiro da Escola de Viena, do positivismo lógico. Portanto, existe o problema da imaginação científica que
eliminamos porque não saberíamos explicá-lo cientificamente, mas que está na origem das explicações científicas.
1

2

Hanson, um autor que também refletiu sobre esse ponto
(inicialmente, muitos desses autores são físicos, cientistas que
refletem sobre a ciência porque os filósofos não fazem mais
esse trabalho) tentou compreender o elo entre a visão original,
a percepção original e a descoberta, destacando o que ele
chama de "retxodução". Ele diz: "Qualquer ato específico de
descoberta traz consigo a capacidade de considerar o mundo
da realidade sob uma nova luz. A observação empírica não é
um simples fato físico e não é uma operação teórica neutra."
Evidentemente, aí temos perplexidade e surpresa! Einstein
Jogo de construção metálica(N.T.)
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dizia de si mesmo: "Eu era uma criança retardada O tempo
sempre me deixava estupefato, enquanto os outros achavam o
tempo muito normal." Positivamente, é um problema de questionamento do real e o próprio questionamento do real é um
fenômeno muito particular, muito singular. Foi Pierce quem
usou a palavra abdução para caracterizar a invenção das hipóteses explicativas; ele achava que indução e dedução eram termos insuficientes e que a abdução era uma noção indispensável para compreender o desenvolvimento do pensamento.
Vocês têm problemas de estratégia na pesquisa e na descoberta que apelam aos recursos organizadores da mente, e um dos
problemas é que o inventor é imprevisível e relativamente
autônomo em relação ao próprio meio científico. Isso foi verdade no passado e continuará sendo verdade no futuro; no dia
em que a invenção for programada, não haverá mais invenção.
Por exemplo, é preciso ver que os anos admiráveis de
Newton, de Newton jovem, correspondem aos da peste que
levou a Universidade de Cambridge a fechar suas portas.
Durante dois anos, Newton ficou sozinho, devaneando, olhando para as macieiras e, de alguma forma, podemos dizer que se
a universidade tivesse permanecido aberta e ele tivesse continuado a assistir as aulas, talvez não descobrisse a gravidade.
Quem sabe deveríamos desejar o fechamento do C.N.R.S
durante dois anos para que as pesquisas fossem estimuladas...
Munford disse uma coisa muito interessante sobre Darwin:
"Darwin escapou dessa especialização profissional unilateral que é fatal a uma plena compreensão dos fenômenos
orgânicos. Para esse novo papel, o amadorismo da preparação de Darwin revelou-se admirável. Embora estivesse
a bordo do Beagle na qualidade de naturalista, ele não tinha nenhuma formação universitária especializada Mesmo como biólogo, ele não tinha nenhuma instrução anterior a não ser como apaixonado pesquisador de animais e
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colecionador de coleópteros. Diante da ausência de fixação e da inibição de escola, nada impedia o despertar de
Darwin para as manifestações do meio ambiente vivo."
No plano da Universidade, encontramos aí um fenômeno
que a etologia (estudo do comportamento animal) revelou,
que é o imprinting. Trata-se da famosa história dos passarinhos de Konrad Lorenz: o passarinho sai do ovo, sua mãe
passa ao lado do ovo e ele a segue. Para o passarinho, o primeiro ser que passa perto do ovo de onde ele saiu é a sua
mãe. Como foi o gordo Konrad Lorenz quem passou ao lado
do ovo, o passarinho tomou-o por sua mãe e temos toda uma
ninhada de passarinhos correndo atrás de Konrad, persuadidos de que ele é a mãe. Isso é o imprinting, marca original
irreversível que é impressa no cérebro. Na escola e na universidade, sofremos imprinting terríveis, sem que possamos,
então, abandoná-los. Depois disso, a invenção acontecerá
entre aqueles que sofreram menos o imprinting e que serão
considerados como dissidentes ou discordantes.
Nesse sentido existe todo um problema, muito difícil de ser
resolvido, de sociologia da invenção com o problema da dissidência ou do desvio, uma vez que o destino da pesquisa é
administrado por comissões. O drama das comissões é que
elas são compostas de mentes notáveis individualmente:
porém, a originalidade delas faz com que se anulem umas às
outras e a resultante é uma média, principalmente no recrutamento e na seleção. Infelizmente, o despotismo de um tirano
ou de um mandarim não é o remédio para esse tipo de regra
de mediocrização... Na verdade, existe um grande problema
de caráter psicossociológico. Como uma instituição ortodoxa
pode favorecer o desvio que, no entanto, é necessário para
seu próprio desenvolvimento? Isso merece uma reflexão para
futuras reformas.
De resto, vocês vêem que, quando pensamos na pesquisa,
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com suas atividades da mente, com o papel da imaginação e o
papel da invenção, nos damos conta de que as noções de arte
e de ciência, que se opõem na ideologia dominante, têm algo
em comum. Chegamos a essa idéia por um meio inesperado,
o da inteligência artificial, na qual, de alguma forma, graças
aos atuais sistemas especializados e aos softwares, centralizou-se a idéia de G.P.S. (General Problem Solver). Percebemos que é necessário uma atividade capaz de resolver os
problemas em geral. É claro que essa atitude geral só pode
resolver problemas particulares se tiver à disposição uma
documentação especializada absolutamente validada e totalmente confiável. Melhor dizendo, a boa especialização necessita, no início, de uma competência polivalente; a má especialização, que odeia as idéias gerais, ignora que esse ódio tem
origem na mais simplória das idéias gerais.
Descrevi um rápido panorama de alguns temas que a destruição do positivismo lógico fez emergir na epistemologia
anglo-saxônica Haveria muitas outras coisas para serem ditas,
vamos discuti-las... Queria dizer duas palavras sobre a evolução científica Falei que Popper fez uma teoria, digamos "darwiniana", da evolução teórica pela seleção/eliminação das teorias depois da refutação; vocês sabem que Kuhn fez uma oposição a esse evolucionismo com um revoluciorúsmo, operado
pelas mudanças de paradigmas: ele quis dizer que existem épocas do que ele chama de ciência normal, quando nos dedicamos a verificar o paradigma dominante; porém, num certo
momento, o paradigma dominante tem cada vez mais dificuldade em poder prestar contas de fenômenos e de novas observações e uma revolução instaura um período extraordinário que
ele chama de ciência extraordinária Este ponto de vista despertou múltiplas controvérsias, bem interessantes. Ele precisa
ser melhorado. Na minha opinião, a evolução é mais complexa
existem diversos fatores de evolução, derivas, deslocamentos.
Também é preciso -dizer que, mesmo na atividade da ciência
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dita normal, existe uma revolução científica permanente. No
fundo, a ciência está sempre em movimento, em ebulição e, talvez, o próprio fundamento de sua atividade — mesmo tendo
suas formas burocratizadas — é ser impulsionada por um
poder de transformação. Isso é para lhes dizer que é preciso
abandonar a idéia, um pouco tola, um pouco ingênua, do progresso linear das teorias que se aperfeiçoam mutuamente.
Contudo, chego ao ponto crucial — para mim — que é a
idéia de comunidade/sociedade científica. Como já disse, o
pensamento científico não comporta só themata, metafísicas,
postulados, com base nas teorias, mas é preciso acrescentar
que é o conflito entre esses pontos de vista, entre themata e
entre teorias que exprime e, no fundo, explica a vitalidade e o
desdobramento da ciência, seja numa forma evolutiva, evolucionista, seja numa forma revolucionante ou revolucionária
Foi Popper quem insistiu nesse estilo de conflito, porém, o
próprio Holton observa que o conflito dos themata talvez seja
um dos maiores estimulantes da pesquisa De alguma forma, a
ciência é um lugar onde se desfraldam os antagonismos de
idéias, as competições pessoais e, até mesmo, os conflitos e
as invejas mais mesquinhas. É claro que tudo isso está longe
de ser só positivo, mas faz parte da conflituosidade que só é
operacional e fecunda por causa da aceitação da regra do
jogo e do consenso fundamental de todos os parceiros em
conflito. Essa conflituosidade é permanente — e podemos vêla mesmo nos domínios em que o conflito parece ter sido apaziguado. Por exemplo, temos a impressão de que, na biologia,
o darwinismo triunfou, pelo menos sob a forma neodarwinista De jeito algum! Grasse e outros questionam, novamente, o
dogma neodarwinista Eles estão vencidos, são minoritários,
mas o conflito continua e vai ressurgir de um outro modo! O
conflito entre o ponto de vista corpuscular e o ponto de vista
ondulatório da luz é secular e, atualmente, há um empate...
O conflito é fecundo e podemos dizer que a ciência, mesmo
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quando conclui por teorias extremamente simplificadoras,
está fundamentada na complexidade do conflito: ela tem quatro pernas, independentes entre si: empirismo e racionalismo,
imaginação e verificação.
Não são as mesmas mentes que são quadrúpedes, algumas
são mais verificadoras, outras mais imaginativas. Na minha
opinião, é o todo conflitante, no centro da regra do jogo, que
dá, finalmente, o caráter extremamente interessante e rico da
atividade científica. O que quer dizer que, uma vez mais, a
ciência, enquanto movimento, enquanto fenômeno, é bem
mais bonita do que a atividade isolada de um cientista ou do
que um ponto de vista isolado, que não passam de uma parte
da dinâmica desse todo. Também podemos dizer que a ciência é ao mesmo tempo unitária e diversificante porque, por
exemplo, para muitos, a atividade científica consiste em colocar fronteiras e barreiras, consiste em compartimentos e
separações entre as disciplinas. Sim, mas com a condição de
também dizer o contrário. É impressionante ver a que ponto
os matemáticos são transdisciplinares por natureza, e também como é forte a idéia de unidade do mundo. O que motivou Einstein foi a idéia de Das eigentliche Weltbild, ou seja, a
idéia de um mundo unitário. No newtonismo, no einsteinismo, existe a idéia de fazer, de encontrar a unidade dos fenômenos heterogêneos. As grandes descobertas, as grandes teorias são teorias que fazem a unidade onde só se vê heterogeneidade. De um lado, a ciência divide, compartimenta, separa
e, do outro, ela sintetiza novamente, ela faz a unidade. É um
erro ver só um desses aspectos; é a dialética, a dialógica entre
essas duas características que, também nesse caso, faz a vitalidade de uma atividade científica A ciência é impelida e agitada por forças antitéticas que, na realidade, vitalizam-na
São impressionantes os grandes conflitos, na época moderna, entre Einstein, de Broglie, de um lado, animados pela
idéia de unidade lógica e Niels Bohr, Heisenberg de outro,
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sensíveis à dualidade contraditória, à indecidibilidade profunda do real. E, na matemática, as discussões extraordinárias
entre Russell, Brouwer e Hilbert. É um ponto de vista que
deve ser destacado e não simplesmente catalogado, dizendo:
"Existe a escola intuicionista que diz que.... Existe a escola
construtivista que afirma...'' Não é nada disso. É o próprio
motor da ciência que é feito dessas oposições. Além disso,
existem todos os problemas de conflitos interpessoais etc.
Eis por que a ciência progride a despeito das comissões
incompetentes, a despeito dos júris incapazes, a despeito das
amarguras, dos humores, das pestes e dos amores-próprios.
Eu não diria só a despeito, mas "com" e "por causa de" todos
esses defrontamentos. Quero insistir num ponto dessa exposição: a fecundidade da atividade científica está ligada ao fato
de ela ser motivada por fenômenos antagonistas ou contraditórios, por mitos, por idéias e por sonhos. Sem dúvida, o
determinismo é um grande sonho — um sonho fecundo —
porém, ele respeita as regras do jogo. Popper foi longe nessa
concepção, uma vez que fez desse conflito a própria base da
objetividade científica Ele disse que a objetividade da ciência
— e podemos voltar a esse esquema — é função da concorrência do pensamento, quer dizer, da liberdade no mundo
científico, que eu chamo de sociedade/comunidade (uso as
cuias palavras porque, no alemão, ambas têm um sentido
forte: Gemeinschaft é aquilo que une e Geseüschaft é a sociedade na qual funcionam os conflitos, os interesses, as concorrências, a economia e t c ) .
Toda sociedade é uma comunidade/sociedade. Por exemplo, a França é uma sociedade rivalitária com conflitos de
todos os tipos mas, também, é uma comunidade: em caso de
perigo externo, defendemos a integridade do território ou da
pátria O fenômeno comunidade/sociedade é um fenômeno
normal para todas as sociedades organizadas que necessitam
de um tecido comunitário, de um tecido fraternizante. A ciên-
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cia é uma comunidade/sociedade original. O que nos leva a
um problema de sociologia porque, efetivamente, a ciência
também deriva da sociologia, do meio que ela constitui. Isso
não quer dizer que a sociologia da ciência explica toda a ciência Sou totalmente contra essa pretensão arrogante. Porém, é
preciso ver que a essência das relações entre cientistas é, ao
mesmo tempo, de natureza amigável e hostil, de colaboração,
de cooperação e de rivalidade e competição. Esse é um traço
que define a atividade científica com a regra do jogo de verificação; é a sua originalidade em relação às outras realidades
culturais ou coletivas. Existem os conflitos, mas a comunidade científica também é real. Em primeiro lugar, é uma comunidade epistemológica unida por princípios fundamentais
comuns — o princípio da objetividade, o princípio da verificação e o da falsificação — que aceita sem dificuldade as regras
do jogo do qual falamos, que se inscreve com convicção numa
mesma tradição histórica e com o mesmo ideal de conhecimento — este é um fator de comunidade — que, às vezes, dispõe de um arsenal transteórico ou transdisciplinar comum,
isto é, de temas que motivam teorias diferentes. Além disso,
essa comunidade continua a alimentar e a se alimentar de um
mito comum no papel da fecundidade da ciência na sociedade
humana Vocês sabem que, atualmente, esse mito está muito
doente.
De tudo isso, resulta que a ciência é, de fato, uma boa sociedade democrática
O que é democracia? Vocês sabem que Popper também se
preocupava muito com a idéia de democracia (sua obra foi
amadurecida no momento do triunfo do nazismo e do triunfo
do stalinismo) e ele fazia uma ligação desses dois problemas: a
reflexão sobre a ciência e a reflexão sobre a democracia Ele
não foi muito longe, eu creio, mas a idéia importante é a
seguinte: qual é a natureza da democracia? É uma aceitação de
uma regra do jogo que permite aos conflitos de idéia serem
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produtivos. Quer saber o que é democracia? É um sistema que
não tem verdade. Porque a verdade é a regra do jogo, como na
ciência A ciência não tem verdade, não existe uma verdade
científica, existem verdades provisórias que se sucedem, onde
a única verdade é aceitar essa regra e essa investigação.
Portanto, existe uma democracia propriamente científica,
como funcionamento regulamentado e produtivo da conflituosidade. Isso resulta no fato de que, embora detestasse a filosofia de Marx e de Hegel — a dialética —, Popper introduz uma
idéia bem hegeliana: o papel "positivo" do negativo. Popper
acredita na razão, mas através de uma "razão negativa": a ciência progride por refutação de erros. Qual é o progresso da ciência? É o fato de os erros serem eliminados, eliminados, eliminados. Nunca temos certeza de possuir a verdade, já que a ciência
está marcada pelo falibilismo. O combate pela verdade progride, mas de modo negativo, através da eliminação das falsas
crenças, das falsas idéias e dos erros. Na filosofia de Hegel, o
móbil era parecido: a negação da negação, o trabalho do negativo na obra O que não pode deixar de ser dito é que a regra do
jogo científico é mental e institucional, simultaneamente. Ela é
garantida pelas instituições, mas, ao mesmo tempo, funciona
por ela mesma, nas mentes. Isso também é algo muito interessante: em certos momentos, Estados totalitários quiseram controlar as ciências e impor sua verdade. O nazismo quis introduzir o racismo como verdade científica na biologia e Stálin —
via Lyssenko —, quis impor sua concepção pessoal genética (o
que ele pensava da genética?)... Acontece que esses sistemas
que, é claro, detestavam a democracia, também detestavam
que a ciência fosse um meio de pluralidade e de debates. Só
agora o sistema totalitário compreendeu que perde muito mais
ao fingir que não percebe que seus cientistas não produzem
mais, não inventam ou partem para o exterior. Ele criou, então,
verdadeiros isolamentos, um tipo de oásis totalmente isolado,
onde os cientistas têm uma grande uberdade — interna eviden-
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temente —, de modo a criar um ambiente no qual a democracia
(o funcionamento conflituoso e a livre expressão das idéias
científicas) não contamine a sociedade. É óbvio que eles fazem
isso para as ciências interessantes do ponto de vista industrial
e militar. Fazem isso pela física nuclear, e agora o fazem até
pela biologia, pela genética (no momento, a sociologia não tem
nenhum domínio sobre a sociedade balbuciante e, ao contrário, mostra os vícios que a propaganda quer dissimular). Ou
seja, uma sociedade moderna, mesmo hipertotalitária, vai respeitar esse tipo de ilhota de comunidade/sociedade democrática científica para conseguir benefícios porque, vocês sabem,
são os Estados os principais beneficiários das grandes descobertas científicas.
Não quero falar aqui (vocês terão outras conferências,
outras exposições) do papel da ciência na sociedade. Se quiserem, poderemos discuti-lo, mas vocês sabem que esse problema é multidimensional e eu não quero sobrecarregá-los
com esse catálogo de problemas. Quero chegar a algumas
idéias conclusivas.
A primeira é que devemos continuar a considerar a ciência
como uma atividade de investigação e de pesquisa. Investigação e pesquisa da verdade, da realidade etc. Porém, a
ciência está longe de ser só isso e é aqui que muitos cientistas
caem num idealismo vicioso, numa auto-idealização; eles se
apresentam como pesquisadores puros, iguais aos anjos e aos
santos que contemplam o Senhor nas reproduções da Idade
Média... A ciência não é só isso e, constantemente, ela é submergida, inibida, embebida, bloqueada e abafada por efeito de
manipulações, de prática, de poder, por interesses sociais etc.
Contudo, repito, a despeito de todos os interesses, de todas
as pressões, de todas as infiltrações, a ciência continua sendo
uma atividade cognitiva. E, mesmo quando procuramos, na
atividade científica, fórmulas para manipular, para o poder e
para agir, a dimensão cognitiva ainda persiste.
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O segundo ponto é que a ingênua idéia de que o conhecimento científico é um puro reflexo do real precisa ser completamente destruída: ele é uma atividade construída com
todos os ingredientes da atividade humana. Todavia, apesar
disso, comporta uma dimensão objetiva fundamental. O que
isso significa? Isso quer dizer que a realidade pesquisada pela
ciência não é uma realidade trivial, não são verdades evidentes sobre as quais podemos chegar a um acordo num bar. O
real é surpreendente. É por isso que Popper tem razão quando diz: uma boa teoria científica é uma teoria bem audaciosa,
ou seja, uma teoria totalmente estupefaciente. A ciência não é
uma operação de verificação das realidades triviais, ela é a
descoberta de um real escondido ou, como diz Espagnat,
velado. Em contrapartida, é preciso citar que, no diálogo que
a atividade científica estabelece com o mundo dos fenômenos, com o mundo do real que se oculta, há um problema de
sacrifício de ambas as partes. Para que haja uma aproximação e um diálogo entre a inteligência do homem e a realidade
ou a natureza do mundo, são precisos sacrifícios enormes:
para manter o formalismo ou a quantificação, o conhecimento científico sacrifica as noções de ser, de existência e a integridade dos seres. Deve-se pensar nesse problema, saber o
que se sacrifica, o que se deve sacrificar e até onde se deve
sacrificar. Existe, também, uma outra idéia, muito importante, de que a objetividade científica não exclui a mente humana, o sujeito individual, a cultura, a sociedade: ela os mobiliza E a objetividade se fundamenta na mobilização ininterrupta da mente humana, de seus poderes construtivos, de fermentos socioculturais e de fermentos históricos. E, repito,
nesse quadro, se quisermos achar alguma coisa importante,
crucial (embora não haja UM fundamento da objetividade),
esta seria a livre comunicação; é a crítica intersubjetiva o
ponto crucial e nodal da idéia de objetividade.
Outro ponto sobre o qual quero insistir é que a idéia de cer-
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teza teórica, enquanto certeza absoluta, deve ser abandonada
e deve-se dar lugar ao que Popper chama de falibüismo, que
está ligado a um progresso que pode ser ultrapassado e que
permanece incerto. Há uma frase maravilhosa de Popper, que
talvez vocês já conheçam mas, mesmo assim, vou lê-la:
"A história das ciências, como a de todas as idéias humanas, é uma história de sonhos irresponsáveis, de teimosias e de erros. Porém, a ciência é uma das raras atividades humanas, talvez a única, na qual os erros são sistematicamente assinalados e, com o tempo, constantemente corrigidos."
Outra idéia conclusiva: a ciência é impura. A vontade de
encontrar uma demarcação nítida e clara da ciência pura, de
fazer uma decantação, digamos, do científico e do nãocientífico, é uma idéia errônea e diria também uma idéia maníaca. Na minha opinião, esse foi um dos raros e grandes erros de
Popper. O notável é que a ciência não só contém postulados e
themata nao-científicos, mas que estes são necessários para a
constituição do próprio saber científico, isto é, que é preciso a
não-cientificidade para produzir a cientificidade, do mesmo
modo que, sem cessar, produzimos vida com a não-vida
Outra nota conclusiva: é preciso desinsularizar o conceito de
ciência. Ele só precisa ser peninsularizado, isto é, efetivamente, a ciência é uma península no continente cultural e no
continente social. Por isso, é preciso estabelecer uma comunicação bem maior entre ciência e arte, é preciso acabar com
esse desprezo mútuo. Isso porque existe uma dimensão artística na atividade científica e, constantemente, vemos que os
cientistas também são artistas que relegaram para uma atividade secundária ou adotaram como kobby seu gosto pela música,
pela pintura e até mesmo pela literatura... Também dizemos
que não existe uma fronteira nítida entre ciência e filosofia É
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claro que nos seus pólos e núcleos centrais elas são bem diferentes, já que a característica original da ciência é, principalmente, a obsessão verificadora, falsificadora e a obsessão central da filosofia é a reflexividade e a introspecção do sujeito.
Mesmo assim, é preciso dizer que na atividade científica há
muita reflexividade, há pensamento, e que a filosofia — por
natureza — não despreza a verificação ou a experimentação.
Creio que a ciência tem necessidade de introduzir nela mesma
não a reflexão dos filósofos, mas a reflexividade. É curioso,
pois muitas vezes achamos que é próprio da ciência se autoafirmar rejeitando a filosofia. Mas reparem como os grandes
cientista são filósofos selvagens, desde o início do século.
Quando digo selvagens, é porque partiu deles próprios abordar
os problemas filosóficos fundamentais. Isso aconteceu com
Poincaré, com Einstein, com Niels Bohr, com Born, com
Heisenberg e continua atualmente com Lévy-Leblond, com
Prigogine, com Espagnat, com Costa de Beauregard. É incrível:
existe uma atividade especulativa e filosófica que nasce da
ciência. (Atualmente, alguns jovens neotecnocratas da ciência
desprezam-na como especulações senis e discussões de fundo.
Mas eles envelhecerão.) Certamente, deve-se fazer uma distinção desses domínios. Logicamente, eles são diferentes um do
outro, porém devem se comunicar e, além disso, precisam ter
uma comunicação interna. É preciso dizer, também, que, infelizmente, devido à hiperespecialização, à clausura e ao esoterismo disciplinar, os filósofos não podem mais se alimentar de
conhecimentos científicos, eles se fecham com frieza e vivem
nesse universo abstrato da pura especulação.
Por fim, a última idéia é que a ciência deve ser considerada
como um processo recursivo auto-ecoprodutor. Vou explicar
essa fórmula cruel: uma vez que a objetividade remete ao consenso, e que este remete à comunidade/sociedade que remete
à tradição crítica etc, isso quer dizer que a cientificidade se
constrói, se desconstrói e se reconstrói sem cessar, já que
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existe um movimento ininterrupto. A ciência se autoproduz
nesse processo, porém, quando digo "ela se autoproduz", também quero dizer que ela não se autoproduz entre quatro paredes: ela se auto-ecoproduz, já que sua ecologia é a cultura, é a
sociedade, é o mundo. A ciência é um fenômeno relativamente autônomo na sociedade, e não é uma pura ideologia social,
e sim, a ciência é auto-ecoprodutora. Por que eu digo um
"processo recursivo"? Porque a idéia de recursão, no sentido
que eu uso, indica um processo cujos efeitos ou produtos se
tornam produtores e causas. Nada pode ilustrar melhor essa
idéia do que a idéia de objetividade: eis que a objetividade é o
produto último da atividade científica e esse produto se torna
a causa primeira e o fundamento de onde ela vai partir novamente. Por isso, se é preciso distinguir, também é preciso ver
que nada é isolável: não há um fato puro totalmente isolável;
a objetividade não é isolável das crenças, o círculo passa e
repassa pela lógica, pela linguagem, pelos paradigmas, pela
metafísica, pela teoria, pela cooperação, pela competição,
pelas oposições, pelo consenso. E tudo isso é alimentado
pelas aplicações sociais, pelo Estado, pelas empresas. Há
uma interpenetração e uma interconexão entre esse círculo
da ciência que se auto-ecoproduz e se auto-eco-organiza e
todos os outros círculos da sociedade que funcionam a seu
modo. E no centro intelectual e mental do círculo científico,
existe esse circuito entre empirismo e racionalismo, entre
imaginação e verificação, entre ceticismo e certeza
Para minha surpresa o senhor não citou o
nome de Gaston Bachelard. É
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