
A CIÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE LEITURA PARA
EXPLICAR AS TRANSFORMAÇÕES DA NATUREZA1,2

Atti co Chas sot

Como pre lú dio

Qu an do olha va a mi nha agen da des se fi nal de ano e via
que em me nos de um mês es ta ria em seis uni ver si da des di fe ren -
tes, não pos so de i xar de re co nhe cer que essa é a fala que mais
me mo bi li zou. Isso se dá em duas di men sões: a pri me i ra é a de
es tar fa lan do na mi nha uni ver si da de; vou ser pre ten si o so, re cor -
dan do que em uma si tu a ção se dis se algo que vo cês po de ri am
di zer de mim ago ra: “não é esse o fi lho de Ma ria e do car pin te i -
ro”, e nis so não ha ve ria equí vo co, mas acres cen tem: “e o que
um pro fes sor do Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Edu ca ção
pode ter a di zer no Se gun do Ci clo de Estu dos De sa fi os da Fí si ca
para o Sé cu lo XXI: um diá lo go des de a Fi lo so fia?”. Vo cês de novo 
es tão cer tos. Qu an do olhei os no mes que já es ti ve ram nes se
even to, dos qua is al guns tive o pri vi lé gio de vir aqui apren der, re -
co nhe ço que fui te me rá rio em ace i tar o con vi te. A se gun da di -
men são é a mo bi li za ção in te lec tu al que me en vol veu nas úl ti mas 
se ma nas a pre pa ra ção des sa fala. Não é tri vi al, fa lan do na pró -
pria casa, dar con ta das ex pec ta ti vas que es tão nas jus ti fi ca ti vas
deste Ci clo de es tu do que, há al gu mas quar tas-fe i ras, têm en vol vi -
do es tu di o sos, nes se sim pá ti co ho rá rio pré-tur no da no i te.

1 Uns me ses de po is de 29 de no vem bro de 2006, quan do fiz uma fala no Se gun -

do Ci clo de Estu dos De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI: um diá lo go des de a Fi -

lo so fia, foi-me so li ci ta do um tex to es cri to. Este pa re ce ter sido acor da do por

oca sião do con vi te, mas devo ter ol vi da do. Qu a se quis fu gir do as su mi do. Na

op ção de ter que (re)pro du zir um tex to, op tei por, con sul tan do a apre sen ta ção

que pre pa ra ra, re es cre ver a fala. Tam bém foi fon te para essa re le i tu ra a en tre -

vis ta que con ce di à IHU On-Line e pu bli ca da em sua edi ção nº 206 de 27 de no -

vem bro de 2006. Assim, peço aos le i to res e às le i to ras tem po rãos que re le vem

o tom co lo qui al e tal vez até in ti mis ta que dou a esse tex to, pois re pro duz o que

pen so ter fa la do en tão.

2 Em fun ção do que está na nota an te ri or, há al gu mas par tes des ta fala que me

ser vi de ex cer tos de ou tros tex tos que já es cre ve ra, al guns dos qua is já pu bli ca -

dos. A fon te mais re cor ren te é meu úl ti mo li vro Uma bre cha en tre o pas sa do e o

fu tu ro, que já foi apro va do para edi ção pela edi to ra Cor tez, cu jos ex cer tos ne -

ces sa ri a men te não apa re cem iden ti fi ca dos nes te tex to.



Assim, por pri me i ro sou gra to ao Insti tu to Hu ma ni tas – esse
res pi ra dou ro de li ber da des in te lec tu a is da Uni si nos – pela re a li -
za ção des tas e de tan tas ou tras ati vi da des aca dê mi ca e em es -
pe ci al por pu bli car sua ex ce len te re vis ta se ma nal. Ela, já há mais
de cin co anos, sabe dar gos to di fe ren te às nos sas ter ças-fe i ras.
Nes ses dias, pa re ce que vol to para casa nas asas da IHU On-Line
e não num ôni bus mo ro so que, de po is de se ar ras tar pela BR-116,
se en re da por mu i tas ruas de Por to Ale gre. Mu i to obri ga do, Insti -
tu to Hu ma ni tas, não ape nas por me con vi dar para es tar aqui
hoje, mas es pe ci al men te por fa zer da Uni si nos uma uni ver si da de.

Ve jam que meus fan tas mas fo ram ex pul sos, com esse iní -
cio que já se alon ga. Pa re ce que ven ci a ener gia de ini bi ção.
Pos so dar a par ti da. Te nho co me ça do to das mi nhas fa las, já há
um tem po, com a apre sen ta ção dessa imagem:

Ela é uma das mu i tas pi e tás de Mi guel Ânge lo (1475-1564).
Esta está na ba sí li ca de S. Pe dro, no Va ti ca no, mas há uma ex ce -
len te ré pli ca da mes ma na igre ja de S. Pe le gri no em Ca xi as do
Sul. Qual é a im por tân cia de ar te fa tos cul tu ra is como este, no
Re nas ci men to, quan do a ma i o ria dos ho mens e das mu lhe res
não sa bia ler? Des ti na vam-se a cha má-los à con tri ção. O sé cu lo
XXI, com a bar bá rie de suas guer ras, nos mos tra, a cada dia, no -
vas pi e tás, pe las ima gens so fri das de mães e pais cho ran do
seus fi lhos. Elas es tão nos jor na is de cada dia. São fo tos, como
essa do fo tó gra fo Ce er wan Aziz, que es tão no co ti di a no das pá -
gi nas dos jor na is, re tra tan do mais uma cena des ta guer ra ab je ta
no Ira que, in fli gi da pelo xe ri fe da na ção mais po de ro sa do
mundo.
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Nós, como ho mens e mu lhe res en vol vi dos em Edu ca ção,
pre ci sa mos sem pre de nun ci ar a guer ra e lu tar pela paz. Eis o
por quê de tra zer es sas duas imagens.

Para guar dar uma co e rên cia ao que Rosa Ba va res co fa lou
em mi nha apre sen ta ção, di zen do que sou gra du a do em Qu í mi -
ca, como uma mo ti va ção ini ci al, tra go um ca ta li sa dor: “Se acre -
di ta mos que fogo es quen ta e a água re fres ca, é so men te por que 
nos ca u sa imen sa an gús tia pen sar di fe ren te”. Essa fra se atri bu í -
da a Da vid Hume (1711-1776), fi ló so fo e his to ri a dor es co cês,
que tem con tri bu í do mu i to para meu en ten di men to do pa pel das
reli giões nos dias atu a is, mos tra um pou co de mi nhas pre ten sões
nes se fim de tar de: fazê-los pen sar di fe ren te.

Mi nha fala terá três mo vi men tos: no pri me i ro, mos trar a
Ciên cia como uma cons tru ção hu ma na e como um dos ócu los
para a le i tu ra do mun do; no se gun do mo vi men to, evi den ci ar ne -
ces si da des de al fa be ti za ção ci en tí fi ca e as di men sões po lí ti cas
de nos so fa zer Edu ca ção; e, no úl ti mo, pro cu rar en ten der a
Ciên cia como uma possibilidade de transformar o mundo para
melhor.

Pri me i ro mo vi men to: a Ciên cia como uma cons tru ção hu ma na
e como um dos ócu los para a le i tu ra do mun do.

Antes de tra zer a per gun ta que será cen tral nes se pri me i ro
mo vi men to, per mi to-me fa zer uma mi ra da pa no râ mi ca para ver
como se deu/dá/dará a cons tru ção do co nhe ci men to. Há algo
que ace i ta mos qua se na tu ral men te: o quan to a tec no lo gia, as so -
ci a da com a Ciên cia, sua irmã um bi li cal, trans for ma o mun do.
Olhem o que vo cês não co nhe ci am há cin co anos: te le fo nes
com câ me ras fo to grá fi cas e com aces so à in ter net, pen dri ve,
i-pod; há 20 anos: fax, CDs, te le fo ne ce lu lar, in ter net.... Há 50
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anos, ain da exis ti am cu be i ros3; há cem anos hou ve o pri me i ro
vôo de um avião e re cém sur gi am os au to mó ve is, a ele tri ci da de...
Cabe a per gun ta: quan do co me çou tudo isso?

Qual, nes sa (a)ven tu ra de cons tru ir co nhe ci men to, foi a pri -
me i ra gran de des co ber ta? A roda? A con ser va ção do fogo? Fo -
ram im por tan tes, mas con vi do-os a remontar ainda mais.

Mas gos ta ria de re cu ar em nos sa his tó ria na bus ca de des -
co ber tas fun dan tes de nos sa ci vi li za ção, que no ho di er no tri pu la
na ves es pa ci a is e que faz ro bôs in ves ti ga rem o ma cro cos mo
(inves ti gan do ou tros pla ne tas) ou o mi cro cos mo (re a li zan do in ter -
ven ções em óvu lo).

Que ria con vi dar a que ima gi nás se mos – me per mi to re cor -
dar que ima gi nar é fa zer ima gens – aque le an ces tral nos so, tal -
vez mais si mi es co que hu ma no, quan do des co bre que com
uma vara con se gue al can çar o fru to de uma ár vo re an tes ina -
ces sí vel. Co lo que mo-nos no ima gi ná rio do au tor da ino va ção.
Qu an to en sa io e erro – mé to do, ain da hoje, tão usu al em nos -
sos apren di za dos e em nos sas acu mu la ções de sa be res – deve 
ter ha vi do até es tar a des co ber ta cor ro bo ra da: a vara é uma fer -
ra men ta4. Per mi ta-me in sis tir para o sig ni fi ca do mu i to im por tan -
te e de ci si vo des ta des co ber ta, em ter mos de tec no lo gia. A vara 
é ago ra um pro lon ga men to da mão. Obser ve mos de cor rên ci as
des ta invenção.

Uma de las é a nos sa trans for ma ção de qua drú pe des em
bí pe des, com o con se qüen te de sen vol vi men to di fe ren ci a do
das pa tas di an te i ra, se com pa ra do com as pa tas tra se i ras. Vale
ob ser var quan to te mos mais ha bi li da des com as mãos se com -
pa ra do com os pés. Aqui, é im por tan te con si de rar o quan to o
po le gar dos hu ma nos se de sen vol veu di fe ren te men te dos de -
ma is ma mí fe ros; isso nos ha bi li ta a uma sé rie de ope ra ções
usan do este dedo com bi na do com um dos ou tros qua tro como
pin ça.

A ou tra de cor rên cia é o quan to mu i tas das fer ra men tas que
co nhe ce mos são, em es sên cia, pro lon ga men tos da mão. Bas ta
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3 Os cu be i ros eram aque les que re co lhi am as fe zes nas re si dên ci as. Ain da na

me ta de do sé cu lo XX, a ma i o ria das re si dên ci as, mes mo nas ci da des não dis -

pu nham de água en ca na da e, con se qüen te men te os va sos sa ni tá ri os eram

des co nhe ci das. Ha via as “ca si nhas” no fun do do pá tio e, como as li mi ta ções

de ter re no não per mi ti am que fos sem mu da das de lu gar quan do o bu ra co que

fi ca va aba i xo do “tro no” es ta va che io, ha via bar ri cas da ma de i ra – cha ma das

de cu bos –, de cer ca de 20 li tros que se ma nal men te ou bi-se ma nal men te eram

re co lhi das por pro fis si o na is co nhe ci dos como cu be i ros. Em Chas sot (1995),

con to um pou co acer ca da pro fis são dos cu be i ros que (fe liz men te) não exis te

mais e que co nhe ci, ain da nos anos 50 em Mon te ne gro, RS.

4 Ini ci al men te, a de no mi na ção de fer ra men ta era dada aos ape tre chos de fer ro

(e de po is de qual quer me tal) usa dos nas ar tes e ofí ci os. Hoje, por ex ten são, di -

ze mos fer ra men tas quan do que re mos nos re fe rir a qual quer uten sí lio em pre -

ga do no tra ba lho. Assim, o li vro é a fer ra men ta do in te lec tu al, e, por ex ten são,

se diz que a li ber da de é a fer ra men ta da de mo cra cia.



que ob ser ve mos, por exem plo, os ta lhe res: a faca, o gar fo ou co -
lher; po de mos ver nas mes mas ex ten sões da mão. Ampli e mos
nos sas cons ta ta ções: olhe mos a pá, a en xa da, o an ci nho, o ras -
te lo, a vas sou ra e en con tra re mos em seus di fe ren tes de signs a
mão como ele men to se mi nal. Mes mo fer ra men tas mais so fis ti -
ca das, como o mar te lo, o ser ro te, a fu ra de i ra, a bro ca, a ba te de i -
ra, a ta lha de i ra, têm re cor rên cia na mão no que se re fe re à sua
uti li da de e tam bém fun ci o na bi li da de. Aliás, não foi sem ra zão
que em épo cas me di e va is se che gou a pro i bir o uso dos ta lhe res 
com o ar gu men to de que se es tes eram pro lon ga men tos da
mão: o Ho mem es ta va que ren do aper fe i ço ar uma criação divina. 
Se Deus, quando criou os humanos, os dotou de mãos, à obra
do Criador não cabiam aperfeiçoamentos.

Tor na-se mais fá cil, a par tir de vi su a li za da esta des co ber ta,
re co nhe cer quan tos ou tros co nhe ci men tos são des co ber tos.
Um ga lho de uma ár vo re ou um fê mur mos trou-se arma para a
de fe sa ou para em pur rar uma pran cha de ma de i ra so bre as
águas. O tra ba lho foi o pas so de ci si vo da trans for ma ção de nos -
sos an ces tra is e nela a in ven ção de no vas fer ra men tas para a fa -
ci li ta ção do tra ba lho foi mo men to de gran des des co ber tas,
como en si na Engels (1973, p. 107-114). Os hu ma nos têm com o
tra ba lho pos si bi li da des de fa ci li ta ção da qua li da de de vida. Ve -
jam como as má qui nas tão sim ples como uma ala van ca ou uma
rol da na, ou até um car ri nho de mão, di mi nu em a nos sa ne ces si -
dade de for ça física.

Po de mos ima gi nar o quan to há de cons tru ção de co nhe ci -
men tos des de a des co ber ta do uso das mãos aos hu ma nos usa -
rem ro bôs tri pu lan do na ves em Mar te. Para en ten der mos es sas
pro du ções usa mos a Ciên cia. Assim, tra go aque la que quer ser
uma per gun ta cen tral pri me i ro mo vi men to desta fala: o que é
Ciência, afinal?

O in ter ro gan te que faço cen tral é até tí tu lo de um li vro de
Alan F. Chal mers (1993) – no ori gi nal What Is This Thing Cal led
Sci en ce? ou O que é essa co i sa cha ma da Ciên cia? –, que traz
ex ten sas ten ta ti vas de res pon der à ques tão, es pe ci al men te na
dis cus são do as sim cha ma do “o Mé to do Ci en tí fi co”. Logo se
pode pre ver que de se jar, aqui e ago ra, dar uma res pos ta a esta
per gun ta não é fá cil. Mes mo que me pro po nha am pli ar a le i tu ra
fe i ta pela Ciên cia, ou até fa zer da Ciên cia um ins tru men tal para
ler o mun do, e dis cu tir adi an te as ne ces si da des de al fa be ti za ção
ci en tí fi ca, tra go aqui uma des cri ção de Ciên cia que tal vez pa re ça 
re du ci o nis ta. Asse gu ro que a mes ma ser ve para os pro pó si tos
das dis cus sões des te tex to. Tal vez pu des se an tes acres cen tar
que a ex ten são de uma de fi ni ção teó ri ca ou mes mo a pre ci são
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ma te má ti ca de um re sul ta do de pen dem dos ob je ti vos com que
os usa mos5.

A Ciên cia pode ser con si de ra da uma lin gua gem cons tru í da
pe los ho mens e pe las mu lhe res para ex pli car o nos so mun do
na tu ral. Per mi to-me su bli nhar al guns pon tos nes ta de fi ni ção de
Ciên cia: é um cons tru to hu ma no, isso é, foi cons tru í da pe los ho -
mens e pe las mu lhe res. Como con se qüên cia des ta na tu re za hu -
ma na, a Ciên cia não tem a ver da de, mas ace i ta al gu mas ver da -
des tran si tó ri as, pro vi só ri as em um ce ná rio par ci al onde os hu -
ma nos não são o cen tro da na tu re za, mas ele men tos da mes ma. 
O en ten di men to des tas ver da des – e, por tan to, a não cren ça nas
mes mas –, tem uma exi gên cia: a ra zão. Aqui te mos um pri me i ro
alerta: diferentemente das religiões que admitem ter verdades
reveladas, a Ciência não tem verdade.

Ao afir mar que a Ciên cia é uma cons tru ção dos ho mens e
mu lhe res, abro um pa rên te sis para di zer que es cre vi um li vro: A
Ciên cia é mas cu li na? (CHASSOT, 2003b). Nele pro cu ro mos trar
que, não por aca so, a cons tru ção da Ciên cia, como tam bém das 
Artes, da Fi lo so fia, da Po lí ti ca, é uma cons tru ção pre do mi nan te -
men te mas cu li na. Aliás, as re li giões tam bém são cons tru tos
mas cu li nos e têm res pon sa bi li da des mu i to gran des nes se en vi e -
sa men to ma chis ta da So ci e da de.

Mas, quan do se pro põe ser a Ciên cia uma das ma ne i ras de
ler mos o mun do, sur ge a in ter ro ga ção: qua is são ou tras pos si bi -
li da des? Tal vez pos sa mos iden ti fi car le i tu ras mar ca das pelo
sen so co mum, pe los mi tos, pelo pen sa men to má gi co, pe los sa -
be res po pu la res ou pe las re li giões. Aqui e ago ra, é mu i to im por -
tan te afir mar mos que qual quer uma des tas le i tu ras não re ce be
um aval, ou mes mo um ró tu lo, de que seja a mais cer ta ou mais
ade qua da. Cada uma e cada um de nós pode se afi li ar a uma
des tas le i tu ras. Nes se tex to, há o con vi te para pen sar mos acer ca 
de como a Ciên cia lê o mun do na tu ral, an te ci pan do que não es -
ta mos des qua li fi can do qual quer uma das ou tras le i tu ras e mu i to
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5 Para exem pli fi car o quan to mu i tas ve zes é com ple xo ten tar ex pli car ou de fi nir

algo, tra go o exem plo de uma obra re cen te que em mais de 1.300 pá gi nas traz

dis cus sões acer ca do que é tec no lo gia [VIEIRA PINTO, Álva ro. O Con ce i to de

Tec no lo gia, (vol. 1) 532 págs e (vol. 2), 796 págs. Rio de Ja ne i ro: Ed. Con tra -

pon to, 2005] Esse mes mo con ce i to, tal vez com duas ou três li nhas, es ta ria ex -

pli ca do ao di zer mos, se gun do re gis tros de di ci o ná ri os por como o Au ré lio e o

Hou a iss, que tec no lo gia é o con jun to de co nhe ci men tos, par ti cu lar men te prin -

cí pi os ci en tí fi cos, que se apli cam a um de ter mi na do ramo de ati vi da de; ou é te o -

ria ge ral e/ou o es tu do sis te má ti co so bre téc ni cas, pro ces sos, mé to dos, me i os e

ins tru men tos de um ou mais ofí ci os ou do mí ni os da ati vi da de hu ma na (p.ex.,

in dús tria, ciên cia etc.). Na obra re fe ri da, re se nha da no ca der no Mais! [Fo lha de

S. Pa u lo], de 21 de agos to de 2005, Álva ro Vi e i ra Pin to cri ti ca o des lum bra men -

to con tem po râ neo com a tec no lo gia, li vran do-a da con di ção de pa na céia ou de 

ca u sa do ra dos ma les mo der nos, de ta lhes que, por exem plo, não apa re cem

numa de fi ni ção re du ci o nis ta como aque la an tes apre sen ta da.



menos sugerindo que se abandone uma ou outra em favor desta 
que apenas fazemos central neste texto.

Assim, as re li giões afir mam a exis tên cia de uma ver da de
glo bal, ima nen te, eter na, com ple ta, que tra ta tan to da na tu re za
como do ho mem. Esta ver da de tem uma exi gên cia ful cral para
crê-la: a fé. Algu mas ve zes, a le i tu ra de mun do com os ócu los
das re li giões é bas tan te in gê nua. Veja-se essa afir ma ção: “Admi -
ra meu fi lho, a sa be do ria di vi na, que fez o rio pas sar per to das
gran des ci da des”. Há ou tras em que a le i tu ra re li gi o sa tem a
mar ca do fun da men ta lis mo. To da via, fun da men ta lis tas ain da
exis tem, la men ta vel men te, em todas as áreas do conhecimento,
inclusive nas Ciências.

Qu an do se fala em Re li gião e Ciên cia, se ad vo ga a exis tên -
cia de cam pos di co tô mi cos. Mas cabe a per gun ta: por que, por
exem plo, a re li gião se faz tão for te men te pre sen te em dis cus -
sões como a que se pro põe aqui? Hou ve um tem po, não tão cur -
to e nem tão dis tan te – aque le que me dia o en tor no da vi ra da do
sé cu lo XV para o XVI até o Sé cu lo das Lu zes –, em que hou ve
uma sig ni fi ca ti va in ter fe rên cia en tre os dois cam pos. Inter fe rên -
ci as es tas que ocor re ram com dis pu tas, ou pior, até com em ba -
tes cru en tos. Jul ga men tos como o de Ga li leu ou mar tí ri os como
o de Bru no não fo ram atos iso la dos. Para a se pa ra ção en tre os
dois cam pos, a con tri bu i ção do Ilu mi nis mo tal vez te nha sido de -
ci si va com a pro cla ma ção de Kant com o “li ber ta-te da que les
que que rem pen sar por ti, e pen sa!”. Então a Ciên cia não ape -
nas ad qui riu/ad qui re sta tus in de pen den te, mas trou xe su pe ra -
ções, che gan do, há um sé cu lo, a ser ace i ta como um su ce dâ -
neo à re li gião. Afor tu na da men te, essa in ter pre ta ção, tida por al -
guns como um ápi ce ou re fi na men to, tam bém pa re ce su pe ra da.

Hou ve/há um apa ren te tri un fo da Ciên cia. Os ho mens e as
mu lhe res, com a Ciên cia, têm re sol vi do pro ble mas sig ni fi ca ti vos
em ter mos da di mi nu i ção do tra ba lho fí si co, au men to da lon ge vi -
da de, com no vos re mé di os e ali men to, e pró te ses de par te do
cor po. Estas já co me çam a ser pos sí vel até por clo na gem. Pa re -
ce mu i to pro vá vel – e não se quer pas sar a idéia de que a Ciên cia 
seja uma fada ben fa ze ja, até por que ela tam bém se as se me lha
mu i to a um ogro –, o quanto ela melhorou, por um lado, a
qualidade de vida dos humanos.

A res pe i to des te bi na ris mo, há um tem po di co to mi za va a
Ciên cia como sen do ora uma fada ben fa ze ja ou ora uma bru xa.
Ao fa zer ou tras le i tu ras acer ca da bru xa ria, que es tão no li vro
Edu ca ção conS ciên cia (CHASSOT, 2003a, p. 211-234), que re vi -
si ta vá ri os con ce i tos acer ca das bru xas, ten do-as como pólo das 
dis pu tas pelo co nhe ci men to en tre ho mens e mu lhe res, pas sei a
fa lar que a Ciên cia era ora uma fada ben fa ze ja ou ora um ogro
ma lig no, fi can do no eter no du e lo en tre o Bem e o Mal, que di fe ria 
da an te ri or ape nas na per so ni fi ca ção do Mal. Mais re cen te men -
te, aban do nei essa di co to mia, e ade ri a uma ou tra me tá fo ra para
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a Ciên cia, que apren di com Co lins & Pinch (2003). Mes mo que
seja mais po lê mi ca, me pa re ce mais ade qua da, di zen do que a
Ciên cia se pa re ce mais ao Go lem (Go i lem), aque le ente da mi to -
lo gia ju da i ca que é des cri to como um gi gan te de pés de bar ro
que des co nhe ce sua ver da de i ra for ça e se as se me lha mu i to a
um bo bão, mas que tem ações, às ve zes, de sá bio e ou tras de
sa bi do. Aqui sa bi do nas suas duas acep ções qua se an tí po das:
uma, como co nhe ce dor, sa be dor, ver sa do, pe ri to; a ou tra, como 
as tu to, fi nó rio, ve lha co, tra pa ce i ro. Re al men te, mu i tas ve zes a
Ciên cia, ou me lhor, os ho mens e mu lhe res que fa zem a Ciên cia
apa ren tam des co nhe cer a for ça que têm e agem como Go lem.

Pa re ce in dis cu tí vel que não te nha mos sa bi do ad mi nis trar
as con quis tas da Ciên cia. Se la men tar mos que, em 11 de Se -
tem bro de 2001, te nha ha vi do cer ca de 3.000 mor tes ino cen tes
no ata que às tor res gê me as do World Tra de Cen ter, atu al men te,
a cada dia, mor rem dez ve zes mais pes so as de vi do à fal ta de
água po tá vel6. É como se cada dia hou ves se a der ru ba da de 10
WTC. Mes mo que os apre go a do res dos trans gê ni cos apre sen -
tem so lu ções para a pro du ção de ali men tos por me nor cus to,
as sis ti mos ao au men to da mi sé ria, com mais ho mens e mu lhe -
res, e es pe ci al men te cri an ças, mor ren do de fome.

Tra go um exem plo da (ir)res pon sa bi li da de da Ciên cia bem
per to de nós. Ve jam essa foto:
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Ela re tra ta um dra ma que en vol ve o rio que em pres ta o
nome a nos sa Uni ver si da de. A man che te: “O rio dos Si nos res pi -
ra por apa re lhos!” não é me ta fó ri ca. É real. E re pi to aqui, o que
dis se em sa las de aula: a Uni si nos per deu o bar co da his tó ria.
Em ou tu bro, cada um e cada uma de vía mos ter pa ra do para aju -
dar a bus car so lu ções para sal var o rio. O de sa fio não é po pu lis -
ta. Qu an tos de nós re ce be mos, de di fe ren tes pon tos do Bra sil,
men sa gens per gun tan do se esse era o rio da Uni si nos. Nós,
como ins ti tu i ção aca dê mi ca que se or gu lha com ra zão ter como
mar ca a pes qui sa, não fi ze mos nada.

O so ció lo go po lo nês Zygmunt Ba u man (2005) re fe re-se à
exis tên cia de “re sí du os de hu ma nos” e fala no cru ci al di le ma que
vive o Pla ne ta di an te de um fe nô me no novo e sem pre ce den tes
que re pre sen ta uma cri se agu da, na qual a “in dús tria do tra ta men -
to de re sí du os hu ma nos” se en con tra sem con di ções de “efe tu ar
as des car gas e sem ins tru men tos de re ci cla gem. Ao mes mo tem -
po, a pro du ção des ses re sí du os não di mi nui e au men ta ra pi da -
men te em vo lu me”. Esse é um ou tro do lo ro so e cru en to lado da
mo e da des ta Ciên cia apa ren te men te tri un fa do ra.

E aqui pa re ce que se po dia pen sar em uma não di co to mia.
Não se ria aqui o es pa ço pri vi le gi a do das re li giões para o cha ma -
men to à con cór dia e à re cor da ção de prin cí pi os éti cos. Assim,
não se prog nos ti ca um cho que en tre o ra ci o na lis mo ci en tí fi co e a 
au to ri da de da fé. Ao con trá rio: à Ciên cia es ta ria re ser va do o pa -
pel de ex pli car e trans for mar o mun do e às re li giões, en tre ou tras 
prá ti cas que lhes são fun ções his tó ri cas, como a re-li ga ção dos
hu ma nos ao di vi no, es ta ria des ti na do, jun ta men te com ou tros
gru pos or ga ni za dos de mo vi men tos so ci a is, ga ran tir que essas
transformações sejam para melhor. Parece pouco? Ao contrário, 
é muito. São utopias, mas...

Se gun do mo vi men to: ne ces si da des de al fa be ti za ção ci en tí fi ca
e as di men sões po lí ti cas de nos so fa zer Edu ca ção.

Esse se gun do mo vi men to co me ça com uma nova ques tão: 
o que é al fa be ti za ção ci en tí fi ca? Esta in ter ro ga ção é uma con se -
qüên cia na tu ral da per gun ta res pon di da no mo vi men to an te ri or:
O que é Ciên cia, afi nal? Ao ca rac te ri zar mos a Ciên cia como um
sis te ma de sím bo los, ao com pre en der mos essa lin gua gem (da
Ciên cia) – como en ten de mos algo es cri to numa lín gua que co -
nhe ce mos (por exem plo, quan do se en ten de um tex to es cri to
em por tu guês) –, po de re mos com pre en der o meio de co mu ni -
ca ção no qual está (sen do) es cri ta a na tu re za. Assim, tam bém
po de mos con si de rar que nos sas di fi cul da des di an te de um tex to 
em uma lín gua que não do mi na mos – mes mo para nós le i to res
de lín gua por tu gue sa, mu i tos tex tos em por tu guês são vez ou
ou tra eso té ri cos – po dem ser com pa ra das com as in com pre en -
sões para ex pli car mu i tos dos fenômenos que ocorrem na
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natureza. Deve-se acrescentar ainda mais: há ainda muitos
“textos de fenômenos naturais” que não dominamos.

Por exem plo, é pro vá vel que al guns dos le i to res des te tex to
não sa i bam dis tin guir se uma pá gi na de um li vro ou de uma re -
vis ta está es cri ta em su e co ou em no ru e guês, as sim como de -
vem exis tir nór di cos que tal vez não re co nhe çam a di fe ren ça en -
tre um tex to em por tu guês de um em es pa nhol. Essa é a ana lo -
gia que bus co quan do falo na Ciên cia como uma lin gua gem. Re -
pi to: há ain da na tu ra is di fi cul da des que te mos para ler um tex to
que está es cri to em idi o ma que do mi na mos. Já comentei acerca
disso em Chassot (2000) mais extensamente.

Gos ta ria de am pli ar aqui um pou co a dis cus são. Há ne ces -
si da de de in ves tir mos em al fa be ti za ção ci en tí fi ca. Per mi to-me
tra zer uma ar gu men ta ção. Leia o tex to que está no quadro
seguinte.

Mu i to pro va vel men te, ne nhum dos le i to res ou le i to ras con -
se gue sa ber o que há nes te tex to, es cri to em taí, lín gua que se
fala na Ta i lân dia. Eu tam bém não co nhe ço nada des ta lín gua,
que a mim pa re ce ter dos ca rac te res mais bo ni tos. Ape nas sei
que se tra ta de um tex to acer ca do co les te rol, pois esse ex cer to
foi re ti ra do de um ver be te no qual iden ti fi quei a fór mu la do co les -
te rol na Wikipédia. Agora, admita a seguinte situação.

Ga nhas uma vi a gem à Ta i lân dia por uma se ma na. Mu i to
pro va vel men te, vais apro ve i tar a vi a gem, mes mo não co nhe cen -
do a lín gua. Po de rás ver os lin dos tem plos bu dis tas, o pa lá cio
real, os mer ca dos flu tu an tes e as imen sas e va ri a das es tá tu as de 
Buda. Cla ro que ha ve rá li mi ta ções. Nos mu se us, fi ca rás a de ver
as ex pli ca ções que es tão nas le gen das. Jor na is e mes mo te le vi -
são, só para olhar fi gu ras. Se, no mo vi men ta do trân si to de Ban -
coc, es ti ve res sen ta do ao lado de um mon ge bu dis ta, mu i to pro -
va vel men te a tua cu ri o si da de em sa ber dele algo vai se li mi tar a
uma afá vel tro ca de sor ri sos. Mas se tua es ta da na Ta i lân dia se

10   Atti co Chas sot



es ten des se, por exem plo, por um ano? Pro va vel men te iri as
apren der taí, para su pe rar mu i tas das li mi ta ções que tem al guém 
que não co nhe ce a lín gua de ou tro país. Ago ra, uma ques tão:
quan to tem po ainda viveremos no Planeta Terra? Dez, vinte ou
mais anos... Não vale a pena então aprendermos a linguagem
que descreve o mundo?

Enten der a Ciên cia nos fa ci li ta, tam bém, con tri bu ir para
con tro lar e pre ver as trans for ma ções que ocor rem na na tu re za.
Assim, te re mos con di ções de fa zer que es tas trans for ma ções
se jam pro pos tas, para que con du zam a uma me lhor qua li da de
de vida. Isto é, por sa ber mos Ciên cia, se re mos mais ca pa zes de
co la bo rar para que as trans for ma ções que en vol vem o nos so
co ti di a no se jam con du zi das para que te nha mos me lho res con -
di ções de vida. Ho mens e mu lhe res, por co nhe ce rem a Ciên cia,
se tor na ram mais crí ti cos e aju da ram nas to ma das de de ci sões
para que as trans for ma ções que a Ciên cia pro mo ve no am bi en te 
fos sem para me lhor. Só isso faz com que seja im por tan te con tri -
bu ir mos para uma mais efi ci en te al fa be ti za ção ci en tí fi ca. Assim,
es ta re mos aju dan do a for mar jar di ne i ros para cu i dar me lhor do
Pla ne ta. No ter ce i ro mo vi men to, sonho poder apresentar
alternativas para tal. E quando digo sonho é porque insisto na
possibilidade de laborar com utopias.

Ter ce i ro mo vi men to: acer ca de en ten der a Ciên cia como uma
pos si bi li da de de trans for mar o mun do para me lhor.

Dis se, quan do do pre lú dio, o quan to essa fala me mo bi li -
zou. Du ran te a pre pa ra ção da mes ma per gun tei-me não raro:
por que vi e mos a essa pro mo ção do Insti tu to Hu ma ni tas? Não
te nho a pre ten são de ser a cons ciên cia de nin guém, mas dava-me
con ta que so mos mu lhe res e ho mens en vol vi dos com Edu ca ção 
so nhan do que te nha mos ci da dãs e ci da dãos que, ao sa be rem
ler o mun do, se jam mais crí ti cos. Isso deve ter sido um mu i to
bom ca ta li sa dor para nos tra zer aqui.

Tal vez pu dés se mos nos con ven cer que es ses en con tros
mar cam por ser mos pro fes so ras e pro fes so res que re co nhe cem 
ter um gran de de sa fio nes ta au ro ra tri mi le nar: onde en con trar,
ou me lhor, como cons tru ir fer ra men tas efi ca zes e es tra té gi as
para trans for mar os sen ti men tos hu ma nos de com pa i xão em
ações efe ti vas, como nos recorda Bauman (2005).

Hoje o que dis tin gue os po bres – pes so as ou pa í ses – dos
ri cos não é só que os po bres pos su em me nos bens, mas é o fato 
de que a gran de ma i o ria de les está ex clu í da da cri a ção e dos be -
ne fí ci os do sa ber ci en tí fi co. Nós, pro fes so ras e pro fes so res, e
tam bém alu nas e alu nos que es tão na Uni ver si da de, mes mo que 
não se pre pa ram para ser for mal men te pro fes so res, se rão – pela 
for ma ção que ame a lham – po ten ci al men te edu ca do res. Logo,
nós de ve mos aju dar a dis se mi nar o sa ber ci en tí fi co. Esta é uma
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das nos sas responsabilidades sociais como homens e mulheres 
envolvidos com a Educação.

Impor ta nos pro por mos fa zer uma Edu ca ção com di men -
sões po lí ti cas, até por que nos sas ações são fi nan ci a das pela so -
ci e da de e a ela cum pre que ofe re ça mos um re tor no. Uma Edu -
ca ção com di men sões po lí ti cas im pli ca que co lo que mos, em
nos sos ho ri zon tes, o ob je ti vo de for mar mos alu nas e alu nos
mais crí ti cos, para que te nha mos ho mens e mu lhe res que sa i -
bam, co nhe cen do a Ciên cia, ler me lhor o mun do em que vi vem e,
as sim – per mi tam-me tra zer uma me tá fo ra já ci ta da –, so nha do ra -
men te, po der mos for mar jar di ne i ros para cu i dar do Pla ne ta.

Res ta ape nas uma per gun ta: como fa zer isso? Tal vez uma
re ce i ta seja abrir um pou co es sas mu i tas ca i xas-pre tas cha ma -
das Ciên cia. Ocor re que usu al men te a Ciên cia a que te mos
aces so está em ver da de i ras ca i xas-pre tas, es cri ta em lin gua gem 
her mé ti ca, esotérica e até sibilina.

Mes mo na Uni ver si da de, que en tre ou tras vir tu des de ve ria
ter aque la de res pon sa bi li zar-se por tor nar pa la tá vel a Ciên cia, a
apre sen ta como algo in de ci frá vel, in sos so e des pro vi do de sig ni -
fi ca dos... Aqui na Uni si nos, vo cês hão de encontrar muitas
ca i xas-pre tas...

Onde es tão? Vo cês nem pre ci sam pro cu rar mu i to. Não
raro, elas es tão co di fi ca das com ró tu los que in di cam as mu i tas
dis ci pli nas. Essas, numa vi são es tre i ta de Edu ca ção, com põem
aqui lo que se cha ma de cur rí cu lo. Elas são ca i xas-pre tas, as sim
como mu i tas ve zes, são as fa las que cir cu lam em di fe ren tes sa -
las de aula. Essas ca i xas-pre tas es tão em al guns ar ti gos de re -
vis tas que so mos con vi da dos a ler. E, pior, es tão mu i tas ve zes
nas nos sas es cri tas, pois a muitos parece que esotérico é
sinônimo de erudito.

Como abri-las? Tra go três pro pos tas. Apre sen to-as li mi nar -
men te, para de po is dis cor rer acer ca de cada tópico:

1. Mi grar do eso te ris mo ao exo te ris mo...
2. Pro cu rar não ape nas es pi ar um mun do novo que está

cada vez mais pre sen te, mas... aden trar nele...
3. Estarmos aten tos às vin gan ças da tec no lo gia.

Vou co men tar mais ex ten sa men te o pri me i ro tó pi co – pois
con si de ro o mais cru ci al e que deve ser alvo, a meu ju í zo, de
nos sas con ti nu a das aten ções –, para tra zer co men tá ri os mais
bre ves dos ou tros três.

1. Mi grar do eso te ris mo ao exo te ris mo... Vou de di car mi nha
in ter ven ção, aqui e ago ra, à con tem pla ção da ne ces si da de de
mi grar mos do eso té ri co (= a her mé ti co, fe cha do, pri vi le gi a do...)
para o exo té ri co (aber to, pú bli co, dis po ní vel para mu i tos...). Meu
foco para essa aná li se é a lin gua gem ci en tí fi ca. Li mi nar men te,
me pro po nho a fa zer um exer cí cio de não ser um eso té ri co.
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Per mi to-me ape nas fa zer uma nota de ro da pé: como já re -
fe ri, mi nha gra du a ção é em Qu í mi ca e por ter sido, por tem po
sig ni fi ca ti vo de mi nha vida, não mais que um apa i xo na do pro fes -
sor de Qu í mi ca, meus exem plos, em boa par te são da Ciên cia
que usa uma lin gua gem para nos aju dar en ten der as trans for ma -
ções da ma té ria, e tam bém, com es tes mes mos có di gos, con tro -
lá-las e pre vê-las.

É evi den te que sei que es ta mos nes se Ci clo para con tem -
plar os De sa fi os da Fí si ca para o Sé cu lo XXI, mas não está des -
car ta do que em mo men tos, es pe ci al men te nas dis cus sões, haja
a ten ta ti va de con tem plar a lin gua gem ci en tí fi ca em sen ti do mais 
am plo, in clu in do-se aí aque la usa da na im pren sa de mas sa. Te -
nho co lo ca do em meu ho ri zon te de es cri ta, es pe ci al men te na -
que les que tra zem os pri me i ros en si na men tos de Ciên cia, que
se deve fa zer a “tra du ção” da qui lo que alu nas e alu nos vêem e
até lêem na im pren sa de mas sa. Peço, as sim, a in dul gên cia se
meus vôos forem mais rasos.

Qu an do se con tem pla o eso te ris mo na lin gua gem da Ciên -
cia, pa re ce opor tu no con si de rar pro pos tas em duas di re ções:
1ª) pro cu rar as pos si bi li da des de a lin gua gem ci en tí fi ca, usa da
em sala de aula, es pe ci al men te no en si no mé dio, eso té ri ca his -
to ri ca men te, trans for mar-se – sem per der sua es pe ci fi ci da de –
em uma lin gua gem exo té ri ca; 2ª) trans for mar o en si no que ocor -
re nas au las, in clu si ve aque las de la bo ra tó rio, como por exem plo 
as de Qu í mi ca – e aqui in cluo a lin gua gem das ves ti men tas e dos 
ri tos –, para que de i xem de ser ins tru men ta is do exer cí cio pe da -
gó gi co do mi nan te.

Na pri me i ra das di re ções, que ro des ta car como em al gu -
mas fa las que es tão pre sen tes nas sa las de aula ocor re algo se -
me lhan te ao que nos acon te ce quan do, re pen ti na men te, nos
sen ti mos anal fa be tos ao vi si tar um ou tro país, es pe ci al men te
quan do sua es cri ta usa le tras não-ro mâ ni cas. Di ze mos aos nos -
sos alu nos e alu nas, com mu i ta na tu ra li da de, ao nos re fe rir, por
exem plo, ao co les te rol: “um com pos to que apre sen ta o anel do
ciclo pen ta no pe ri dro fe nan tre no”. Se, por aca so, al gum de les não
en ten der, co lo ca mos a fór mu la no qua dro-ne gro, como se com
esta houves se uma so lu ção má gi ca. Isto não é di fe ren te da si tu a -
ção que vivi, há um tem po, quan do, de po is de mu i tas fa las e ges -
tos, não me fiz en ten der em meu pe di do de um gar fo e uma faca
em um res ta u ran te no in te ri or da Chi na. Então, uma das gar ço -
ne tes fez algo que para ela pa re ce ra uma so lu ção de fi ni ti va e sal -
va do ra. Escre veu em um pa pel uma men sa gem para mim, pois,
se com pa la vras e ges tos não hou ve ra en ten di men to, com a es -
cri ta tudo se re sol ve ria. Cla ro que mi nha ca pa ci da de de le i tu ra
dos mi lha res de ide o gra mas chi ne ses era zero, e só me res tou
uma so lu ção co mer com pa u zi nhos. Esta si tu a ção não é mu i to
ca ri ca ta para des cre ver nos sas sa las de aula. Qu an do di ze mos,
como se es ti vés se mos des cre ven do um en la ce amo ro so en tre
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dois apa i xo na dos, que “quan do dois or bi ta is atô mi cos li gan tes
se unem e for mam dois or bi ta is mo le cu la res, dos qua is um será
um or bi tal li gan te e o ou tro um or bi tal anti-li gan te”, isto, para os
nos sos es tu dan tes, tal vez, não pa re ça mu i to di fe ren te de um avi -
so de par ti da ou che ga da de um avião, que ou vi mos pelo sis te -
ma de alto-fa lan te de um ae ro por to de um país que fale uma lín -
gua que nós não do mi na mos.

Este não é um pri vi lé gio do en si no de Qu í mi ca – ain da que
nes ta Ciên cia seja fá cil ras tre ar as ra í zes his tó ri cas, até por sua
he ran ça de/com al qui mis tas, na qual ha via ra zões (de se gu ran -
ça) para um eso te ris mo; é im por tan te re fe rir a dis tin ção dos pro -
fes so res de Qu í mi ca, que ves tem aven ta is, de pre fe rên cia com
mar cas de “tra gé di as la bo ra to ri a is”, até mes mo fora da sala de
aula. As au las de la bo ra tó rio são, usu al men te, lo ca is onde di fe -
ren tes lin gua gens não-ver ba is – ob je tos e ri tos – mar cam for tes
re gras de con tro le de clas se, pe cu li a res ins tru men ta is do exer cí -
cio pe da gó gi co do mi nan te. Qu an do se ob ser vam as au las de
Qu í mi ca – e des ta co uma vez mais, o en si no de la bo ra tó rio des ta 
dis ci pli na, par ti cu lar men te, quan do este é di co to mi za do do en si -
no teó ri co –, se acen tua a di vi são so ci al bá si ca do tra ba lho, que
Bern ste in (1988) diz ser cons ti tu í da pe los pro fes so res (trans mis -
so res) e pe los alu nos (aqui si do res ou adquirentes).

Pode-se afir mar que pro fes so ras e pro fes so res exer cem
seu po der em clas se atra vés do uso de um tex to pri vi le gi an te.
Para Bern ste in, este é “qual quer tex to que con fi ra di re ta ou in di -
re ta men te pri vi lé gio de clas se, de gê ne ro ou de raça”. É im por -
tan te que se con si de re a ex pan são des te ter mo, fe i ta pelo pró -
prio Bern ste in, “tan to em seu sen ti do li te ral, como em sen ti do
mais am plo. Pode re fe rir-se ao cur rí cu lo do mi nan te, ou tam bém
a qual quer re pre sen ta ção pe da gó gi ca fa la da, es cri ta, vi su al,
pos tu ral, de ves ti men ta”. A su ges tão de am pli a ções é ele que
nos apre sen ta, ao en fa ti zar: “É im por tan te am pli ar o con ce i to de
‘tex to pri vi le gi an te’ para in clu ir ca rac te rís ti cas es pe ci a is pri vi le -
gi an tes…” (Bern ste in, 1988, p. 10).

Um dos ques ti o na men tos que usu al men te se faz ao en si no
é a res pe i to de sua qua se inu ti li da de na cons tru ção de uma ci da -
da nia mais crí ti ca. Entre os de ter mi nan tes des ta si tu a ção, está o
fato de que a ma i o ria dos alu nos e alu nas, li te ral men te, não en -
ten dem mu i tas das fa las de pro fes so res e pro fes so ras em sala
de aula. Há pro pos tas para que esta si tu a ção pos sa ser mi ni mi -
za da com di fe ren tes tentativas de migração do esoterismo para
o exoterismo.

O dis cur so dos pro fes so res de Qu í mi ca pa re ce se dis tin guir 
pela na tu re za her mé ti ca de seu con te ú do. O co nhe ci men to quí -
mi co, tal como é usu al men te trans mi ti do, des vin cu la do da re a li -
da de do alu no, sig ni fi ca mu i to pou co para ele. A trans mis -
são-aqui si ção de con ce i tos de Qu í mi ca usa um dis cur so re con -
tex tu a li za do, que não é ori gi na do da prá ti ca dos pro fes so res que 
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o usam na escola secundária, mas que foi produzido na distante
Universidade.

Na pri me i ra das di re ções, pode-se ob ser var al gu mas fa las,
pre sen tes nas sa las de aula, o quan to elas com pro me tem – por
seus eso te ris mos – a apren di za gem de es tu dan tes e o quan to
po de ri am ser trans pos tas para uma lin gua gem mais aces sí vel –
sem com pro me ter o seu sig ni fi ca do quí mi co. Lasz lo (1995) in sis -
te no es ta tu to que a Qu í mi ca her dou da al qui mia e como, com a
sua lin gua gem her mé ti ca, se afas tou do pú bli co, mas, por ou tro
lado, ao aban do nar seu ca rá ter ar te sa nal, ga nhou uma ima gem
ca ri ca tu ral e pas sou a ser con si de ra da uma ciên cia iló gi ca, com -
pli ca da, pre o cu pan te, po lu en te e até ame a ça do ra. Esta pa re ce
ser uma di re ção que deva ser trabalhada na busca de uma
(re)aproximação da Química com os alunos e alunas do Ensino
Médio.

A ou tra das di re ções, que me re ce aná li se, re fe re-se aos ver -
da de i ros ri tu a is que ocor rem nas au las de la bo ra tó rio de Qu í mi -
ca. Alguns des tes em nada de i xam de evo car os pra ti ca dos na
me di e va Alqui mia. Nes te en si no, lin gua gens não-ver ba is – pos -
tu ras e ves ti men tas – com põem ri tu a is que con fe rem à do cên cia
ca rac te rís ti cas que pa re cem dis tin guir pro fes so ras e pro fes so -
res de Qu í mi ca. Já fiz re fe rên cia ao fato da pre sen ça des ta dis tin -
ção no ves tir até mes mo fora da sala de aula. As au las de la bo ra -
tó rio são, em al gu mas si tu a ções, lo ca is para mis ti fi ca ções. Em
mu i tos mo men tos, os chamados “Shows de Química” têm como 
contribuição maior o aumento do esoterismo na Ciência.

A si tu a ção da Qu í mi ca é ain da mais eso té ri ca, pois tem seu
ob je to (se com pa ra do com a Fí si ca que lhe é mais pró xi ma) mu i -
to mais dis tan te do alu no. Áto mos, mo lé cu las, íons, elé trons,
mol... não per ten cem ao sen so co mum das pes so as, como são,
por exem plo, os prin ci pa is ob je tos da Fí si ca: cor po, mas sa, es -
pa ço, tem po, ve lo ci da de... O quan to a si tu a ção da Qu í mi ca é
mais com ple xa ve ri fi ca mos na nos sa não ace i ta ção da afir ma ção 
qua se sim plis ta de Ru bem Alves, que diz o se guin te: “a apren di -
za gem da ciên cia é um pro ces so de de sen vol vi men to pro gres si -
vo do sen so co mum, só podemos ensinar e aprender partindo
do senso comum que o aprendiz dispõe” (1983, p. 12).

Há uma di fi cul da de que pa re ce au men tar, ain da mais, por
duas ra zões. A pri me i ra é que a Qu í mi ca tra ba lha com mo de los,
já que a re a li da de mu i tas ve zes está fora de nos so al can ce, mas
os pro fes so res usam es tes mo de los como se fos sem re a li da des. 
Aqui, se de ve ria fa zer uma di fe ren ci a ção en tre mo de lo e ana lo -
gia. A pro pó si to des tas, o gran de fi ló so fo e quí mi co fran cês Gas -
ton Ba che lard (1965) as si na la que exis tem as boas e as más ana -
lo gi as. As boas per mi tem que o pen sa men to, após um bre ve re -
pou so no con cre to, re cons trua a abs tra ção, tor nan do o con ce i to 
mais cla ro: as ou tras, por ofe re ce rem fa ci li da des em de ma sia,
en tor pe cem o es pí ri to do apren diz, que aca ba in va ri a vel men te
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subs ti tu in do os ob je tos cog nos cí ve is por suas ima gens. O uso
de mo de los (e não de ana lo gi as) é uma exi gên cia pela nos sa im -
pos si bi li da de de in te ra gir com a re a li da de fí si ca do mo de la do.
So bre este as sun to, cha mo a aten ção ao tex to de aber tu ra do
nú me ro 3 da re vis ta Qu í mi ca Nova na Esco la (CHASSOT, 1996).
Estou per su a di do de que só o con ven ci men to de alu nas e alu -
nos (e, tam bém, pro fes so ras e pro fes so res) de que tra ba lha mos
com mo de los da re a li da de nos opor tu ni za fa lar so bre as re a li da -
des do mo de la do. Te nho es cri to com bas tan te fre qüên cia tex tos
para am pli ar mais as dis cus sões so bre o uso de mo de los
(CHASSOT, 1995a, 1996, 2000, 2003a).

A se gun da ra zão se re la ci o na com as di men sões do que é
ob je to do en si no. Ope ra-se com nú me ros tão gran des e/ou tão
pe que nos, que eles es tão com ple ta men te fora do ima gi ná rio do
alu no e (mu i tas ve zes) do pro fes sor. Em Chas sot (2000, p.
231-246), há uma ex ten sa dis cus são do as sun to. Acre di to que
aqui exis te uma li mi ta ção in trín se ca à Qu í mi ca. Mi nha prá ti ca do -
cen te tem mos tra do que alu nos (e pro fes so res) não con se guem
ope rar com sig ni fi cân cia as gran de zas que são tra ba lha das,
quan do se fala, por exem plo, das di men sões de áto mos e mo lé -
cu las ou, es pe ci al men te, do Nú me ro de Avo ga dro. Per mi to-me
re cor dar uma fra se: “Às ve zes, pre ci sa mos fa zer um pou co de
fic ção... para en ten der me lhor a re a li da de!”. Este é um veio que
me re ce ser, ain da, mu i to con ve ni en te men te ex plo ra do no en si -
no de Qu í mi ca. Afi nal, uma im por tan te des co ber ta re la ci o na da
com a es tru tu ra do ben ze no foi fe i ta por Ke ku lé quan do so nha -
va. É pre ci so que (re)apren da mos a so nhar. Con ta-se que con tri -
bu i ções sig ni fi ca ti vas à ta be la pe rió di ca fo ram fe i tas por Men de -
le i e iv en quan to so nha va (CHASSOT, 1994).

Pos tas es tas duas di fi cul da des, per mi to-me en fa ti zar o quan -
to tam bém nós te mos que re a pren der uma nova lin gua gem,
para que não fa le mos a ou vin tes sur dos. Há de nos sa par te um
ver da de i ro apren di za do, pois mu i tas de nos sas fa las hoje já nem 
mais atin gem as pro fes so ras e os pro fes so res que pre ten sa men -
te bus ca mos (re)edu car. Tal vez va lha es tar mos aten tos para mi -
grar mos do eso te ris mo ao eso te ris mo.

2. Pro cu rar não ape nas es pi ar um mun do novo que está
cada vez mais pre sen te, mas... aden trar nele... Não cabe aqui e
ago ra fa zer uma ex ten sa dis cus são des te tó pi co.

Li mais re cen te men te o li vro O mun do é pla no: uma bre ve
his tó ria do sé cu lo XXI, o qual já ha via com pra do há al guns me -
ses, mas não en con tra va âni mo para me aven tu rar em qua se
meio mi lhar de pá gi nas. Co me cei com re sis tên ci as, até pelo
sub tí tu lo. Vale uma crí ti ca. Se ria mais ade qua do: “uma bre ve his -
tó ria para o sé cu lo XXI”. Ha via ou tro pre con ce i to mais gra ve: ele
sem pre apa re cia re fe ri do como “a le i tu ra” do “pes so al do mun -
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do dos ne gó ci os”, e eu, li ga do à Aca de mia, pen sa va que ia
cons pur car-me. Não sa bia cum prir algo que sem pre de fen do:
aban do nar a as sep sia. Foi mu i to im por tan te para mim ter lido
esse li vro.

As ex pli ca ções que Tho mas L. Fri ed man (2005) traz para a
glo ba li za ção são mu i to bem pos tas e tra zem sur pre sas. Re al -
men te, es ses pri me i ros anos do sé cu lo XXI já dão ao sé cu lo XX

um ran ço de “ve lho”. Mes mo que por de ma is ufa nis ta com a ló -
gi ca vo raz do ca pi ta lis mo, es pe ci al men te com a pu jan ça dos
Esta dos Uni dos, vale ler este li vro vi bran te e pro vo ca dor por pelo 
me nos duas ra zões.

A pri me i ra, pelo es ti lo agra dá vel, usu al men te não pre sen te
em obras des sa na tu re za. O au tor nos faz com pa nhe i ros de suas 
vi a gens a to dos os re can tos do mun do, mu i tos dos qua is eu não
co nhe cia. Assim, com Tom – ele se faz ín ti mo aos le i to res, pois
co nhe ce mos sua mu lher, suas fi lhas e seus ami gos –, fui mu i tas
ve zes a Ban ga lo re, que não sa bia ser a ca pi tal tec no ló gi ca da
Índia, onde se si tu am mais de 1.500 em pre sas e ins ti tu i ções de
pes qui sa ci en tí fi ca e tec no ló gi ca. Por exem plo, só a Ge ne ral Ele -
tric tem nes sa ci da de um cen tro de pes qui sa com mais de 1.700
en ge nhe i ros, de sig ners e ci en tis tas in di a nos. Os chips de te le fo -
nes ce lu la res de mu i tas mar cas fa mo sas são pro je ta dos em
Ban ga lo re. Aliás, apren de-se mu i to es pe ci al men te acer ca da
Índia (in clu si ve algo que evidencia a visão preconceituosa de
Friedman: os muçulmanos indianos são bons, os outros... sem
comentários!) e da China.

A se gun da, e mais sig ni fi ca ti va, se tra duz pela ri que za de in -
for ma ções tec no ló gi cas e em pre sa ri a is que co nhe ce mos. Na
de fe sa de sua tese – “o mun do é pla no”, que so fre fis su ras crí ti -
cas não so ne ga das aos le i to res no ca pí tu lo 8 –, são exa mi na das
dez for ças que “acha ta ram o mun do” e são tra zi das para com -
pro var a pro pos ta do li vro com ma es tria, mas de ma ne i ra aces sí -
vel e ple na de his tó ri as. Cada uma das dez com por ta ria uma re -
se nha ou pelo me nos sua enun ci a ção, mas isso foge às li mi ta -
ções do tex to. É pre ci so di zer ain da que, mes mo que a edi ção
bra si le i ra seja de 2005, o li vro traz da dos de no vem bro de 2004,
o que além de nos ga ran tir ter mos in for ma ções atu a li za das, em
áre as como a in for má ti ca, na qual a ra pi da ção faz ob so le to hoje
o que era novo on tem, e nos dá uma inveja quando vemos
nossos originais envelhecerem esperando serem dados a luz.

Eis uma pa lhi nha das mu i tas do ses de in for ma ções: a des -
cri ção dos bas ti do res dos bus ca do res in ter né ti cos, como o Go o -
gle, no qual cada vez mais te mos di fi cul da des de dis tin guir os li -
mi tes do hu ma no e do não-hu ma no, quan do es ses ope ram ver -
da de i ras ma ra vi lhas, que qua se nos faz agra de cer a ro bôs. Tam -
bém co nhe ce mos as “ca de i as de for ne ci men to”, exem pli fi ca do
com a Wal-Mart, a ma i or em pre sa co mer ci al do Pla ne ta, e a “in -
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ter na li za ção”, quan do fi ca mos sa ben do que a UPS faz mu i to
mais que en tre gar en co men das pelo mundo.

Qu an do nós la men ta mos a que bra de i ra das fá bri cas de cal -
ça dos bra si le i ras, pela con cor rên cia im pos sí vel de ser sus ten ta -
da fren te ao cal ça do chi nês, so mos sur pre en di dos com ou tras
si tu a ções. Assim, apren de mos que um país com mão-de-obra
ba ra ta e com his tó ri ca vo ca ção à ar te sa nia como o Mé xi co, im -
por ta da Chi na as ima gens da Vir gem de Gu a da lu pe sua pa dro e -
i ra, ou as lan ter nas que os egíp ci os fa zi am se cu lar men te para
fes te jar o término do ramadã são agora trazidas da China com
mais sofisticação.

Escre ver um tex to tão ex ten so e tão bem do cu men ta do
acer ca de um as sun to que emer gen te e flui do per mi te que se es -
po sem al gu mas te ses que po dem pa re cer ri dí cu las: as sim é ex -
pos ta uma “Te o ria Dell so bre a Pre ven ção de Con fli tos”, na qual
se diz que “pa í ses que cu jos tra ba lha do res e in dús tri as es tão in -
se ri dos em uma ca de ia de su pri men tos não fa zem guer ras ente
si” [Dois pa í ses onde que te nham McDo nald’s nun ca fa zem
guer ra en tre si {sic}], como se fos sem os tra ba lha do res que de -
ci dis sem por en trar ou não em um con fli to bé li co. Essas “bes te i -
ras” po dem ser ab sol vi das pela le i tu ra crí ti ca que Fri ed man faz
do be li co so Bush. Só isso traz es pe ran ças à visão que temos
não em relação aos estadunidenses, mas aos Estados Unidos.

Re al men te, O mun do é pla no: uma bre ve his tó ria do sé cu lo
XXI é um ex ce len te guia para en ten der o Pla ne ta, aqui e ago ra.
Vale ver o quan to o sé cu lo XXI já tem his tó ria. Assim, pa re ce fá cil
ver o quan to es ses co men tá ri os se co nec tam com a mi nha se -
gun da pro pos ta para abrir mos as ca i xas-pre tas: Pro cu rar não
ape nas es pi ar um mun do novo que está cada vez mais pre sen te,
mas... aden trar nele...

Essa al ter na ti va po de rá ser uma se men te i ra fér til para dis -
cus sões acer ca dos cada vez mais tê nu es li mi tes en tre o hu ma -
no/não-hu ma no. Te mos que nos dar con ta como, in clu si ve na
pre pa ra ção de um tex to como o que ago ra lês, usa mos algo im -
pen sá vel há 10 anos: ro bôs – como bus ca do res na lo ca li za ção
de as sun tos na rede mun di al ou mes mo para lo ca li zar tex tos em
nos so desk top – e fa ze mos des tes os nos sos au xi li a res de pes -
qui sa, que de sem pe nham com mais fa ci li da de e efi ciên cia aqui -
lo que an tes era mis ter ex clu si vo de hu ma nos.

As ilus tra ções aci ma se am pli am com dis cus sões so bre ci -
bor gues – en ten di dos como qual quer for ma de aco pla men to en -
tre ser hu ma no e má qui na – e al guns exem plos da ro bó ti ca, par -
tin do de uma dis cus são qua se bi zan ti na so bre ba ti zar ou não ro -
bôs. Tam bém te mos a pos si bi li da de de vi ver nos so ava tar, em
mun dos como a “Se cond Life”, ou ampliar re la ci o na men tos, em
co mu ni da des como aque las cri a das no Or kut. As dis cus sões le -
vam a cons ta ta ções de que talvez essa “nova” so ci e da de de in -
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di ví du os ca minhe para in di vi du a lis mos, cada vez mais en cla u su -
ra dos em for tins do més ti cos.

Nes tas dis cus sões, é im por tan te que se es te ja aten to ao
fato de que as mo di fi ca ções so fri das na Esco la – de i xan do de
ser cen tro ir ra di a dor do co nhe ci men to para ser sub me ti da a
ope ra ções in va si va de in for ma ções – de ter mi nam a pro cu ra de
ou tras le i tu ras cur ri cu la res – cur rí cu lo aqui en ten di do como um
cam po cul tu ral de dis pu tas e in ter pre ta ções – e não de ve mos
de i xar de ter pre sen te como exem plo de pos si bi li da des cur ri cu -
la res a Wi ki pé dia, uma en ci clo pé dia cons tru í da on-line.

Estas aná li ses ter mi nam por su ge rir que, mais do que es pi -
ar as no vas tec no lo gi as, en tre mos ne las e nos fa ça mos ato res,
mas sem nos des cu i dar mos das mu i tas “vin gan ças” que a tec -
no lo gia está nos apron tan do, como o de sem pre go, as do en ças
e, es pe ci al men te, fa zen do com que o Pla ne ta – ha bi tat des sa so -
ci e da de de in di ví du os – chegue a necessitar de aparelhos para
respirar.

3. Estar mos aten tos às vin gan ças da tec no lo gia.

Para fa lar de vin gan ças da tec no lo gia, tal vez de ves se re fe rir 
pri me i ro o que en ten de mos por tec no lo gia. To dos co nhe cem
suas re a li za ções, mas tal vez te nha mos di fi cul da de de de fi ni-la.
Nes te tex to, na nota 5, re fe ri dis cus sões acer ca do que é tec no lo -
gia e tam bém bus quei suas di ci o na ri za ções. Uma ou ou tra das
defi ni ções an tes apre sen ta das é su fi ci en te para as con si de ra ções 
que aqui se faz.

Fa lar em tec no lo gia é, por ou tro lado, fa lar na Re vo lu ção
Indus tri al, uma das mar cas da mo der ni da de do sé cu lo XVIII, que
de ter mi nou o sur gi men to do as sim cha ma do mun do in dus tri a li -
za do. Uma ou tra per gun ta que po de ria ser fe i ta é: “O que a tec -
no lo gia mu dou em nos sas vi das?”. Co lo que mos dois even tos
tec no ló gi cos como li mi tan tes em uma mi ra da his tó ri ca. Co me -
ce mos com aque la que é tal vez a pri me i ra des co ber ta, já tra zida
nes se tex to, re a li za da por um an ces tral nos so, mais pró xi mo do
ma ca co do que do hu ma no, que com uma vara, pôde al can çar
um fru to mais alto em uma ár vo re. Re cor dem como a des co ber ta 
gera a pro du ção de uma gama mu i to gran de de fer ra men tas que 
de pen de des te lan ce ge ni al. No ou tro li mi te dos fa ze res tec no ló -
gi cos, co lo que mos um dos apo teó ti cos fe i tos7 da Ciên cia no
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oca so do sé cu lo XX: ro bôs das na ves Wi king an dan do em Mar -
te8, fa zen do in ves ti ga ções ge o ló gi cas (não, mar te o ló gi cas, se
me per mi tem o ne o lo gis mo).

Mas ago ra que te mos to das es sas pa ra fer ná li as, al guém há 
de per gun tar: onde es tão as vin gan ças da tec no lo gia? Elas são
ma i o res que ima gi na mos e pre gam-nos pe ças, não pou cas ve zes 
in si di o sas. Re al men te, há ci la das. Mes mo que, às ve zes, es tas me 
pa re çam mais vin gan ças da na tu re za con tra os hu ma nos.

Po de ría mos co me çar mos tran do o quan to as gran des
trans for ma ções que ocorreram no ce ná rio do mun do do tra ba -
lho pos su em di men sões que mu i tas ve zes ob nu bi lam, não sem
ra zões es cu sas, a re a li da de. Um ven de dor do ramo da ro bó ti ca
não afir ma que ele é um ge ra dor de de sem pre gos. É re pe ti ti vo
di zer-se o quanto o conforto da tecnologia desemprega.

É evi den te que é mu i to bom não pre ci sar mos ter hu ma nos
co le tan do fe zes nas ci da des, mas tam bém sa be mos quan tos
per dem pos tos de tra ba lhos quan do nós pas sa mos o car tão em
um sen sor e abre-se a can ce la de um shop ping ou de um es ta -
ci o na men to. Re al men te, es sas má qui nas fa zem isso com um
cus to me nor, mas nós não es ta mos sa ben do ven cer as ci la das
tec no ló gi cas gerando ou tros pos tos de tra ba lhos para aque les
que os ro bôs de sem pre gam. Essa é uma re a li da de in con tes te. Isso 
só ten de a se agra var, sal vo se hou ver uma ra di cal mu dan ça de pa -
ra dig ma. Não que ro aqui pa re cer um pro fe ta do “ago ra, apo ca lip -
se!”. Tra go ape nas a exi gên cia de nós re pen sar mos os as sim cha -
ma dos avan ços tec no ló gi cos. Mes mo que com esse tex to, pre ten -
si o sa men te, so nhe ver essa dis cus são tam bém aler ta da em nos -
sas sa las de au las, isso não sig ni fi ca que ad vo gue o re tor no a um
mun do bu có li co (às ve zes, so nha do e até de se ja do, pelo me nos
num fim de se ma na ou em um pe río do de fé ri as) e, mu i to me nos,
de fen da uma que bra às má qui nas de sem pre ga do ras.

Lem bram da que la mu si qui nha que apren de mos em nos sa
in fân cia, ven do os sete anões can tan do: “Eu vou, eu vou pra o
tra ba lho, ago ra, eu vou!”? Com ela, fo mos do mes ti ca dos para a
ne ces si da de e a be le za de ir para o tra ba lho. Ela tem ago ra pelo
me nos duas re a li da des dis tin tas. Aque la imen sa le gião que Ba u -
man (2005, p. 20) cha ma de re dun dan te9, aque les que não têm
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em pre go, e aque les que fi cam em casa tra ba lhan do, mais do
que se fos sem para “o meu trabalho”, como os anões da Branca
de Neve.

Este fe i tor, como já me re fe ri em ou tras fa las, é o vi gi lan te e
aten to com pu ta dor ins ta la do em nos sas ca sas e sem pre nos re -
cor dan do que te mos que tra ba lhar. Ele está sem pre nos apre -
sen tan do no vos fa ze res, mes mo nos fins de se ma na e nas fé ri as. 
Bas ta, por exem plo, con sul tar o cor re io ele trô ni co, para sa ber se 
já re ce be mos al gu mas ta re fas que se adi tam em nos sas sem pre
ex pri mi das agen das. Por exem plo, res pon der a um ori en tan do
que nos traz al gu mas ques tões, ou nos man da ca pí tu lo da tese
ou dis ser ta ção, es pe ran do (logo) nos sos co men tá ri os. Qu an do
re ce be mos uma men sa gem de um ori en tan do, a pre sen ça de
um cli pe anun ci an do um ane xo pode an te ci par que uma agen -
da, que es ta va qua se ven ci da, de novo re ce be um aden do de ta -
re fas por fa zer. E, se a men sa gem for da que las mu i to pe sa das,
pre pa re mo-nos que o ca lhau não será fá cil. Isso não é di fe ren te
quan do su bi ta men te nos che gam ar ti gos de re vis tas para dar
pa re cer ou tra ba lhos de even tos ci en tí fi cos para ava li ar. Aliás,
tan to em re vis tas como em ar ti gos de con gres sos, em que não
ape nas a sub mis são, mas tam bém a ava li a ção, é on-line, o sis te -
ma de con tro le é ain da mais efi ci en te e a mes ma só podem ser
feita com propriedade se tivermos conexão (em banda larga).
Surge sempre mais um trabalho por realizar. A impressão que
tenho é a de que estamos sempre devendo.

Mu i to pro va vel men te, há 30 anos atrás, pou cos de nós co -
nhe ci am o sig ni fi ca do des sa si gla: LER = Le sões por Esfor ços
Re pe ti ti vos. Atu al men te, não só to dos a co nhe cem, como mu i -
tos até a sen tem do lo ro sa men te em suas mãos e em seus pul -
sos os efe i tos das LER. Ten ner (1997, p. 244) diz que, se os ris -
cos as so ci a dos ao uso de mo ni to res são re la ti va men te fá ce is de
eli mi nar, os pro ble mas li ga dos ao uso do te cla do ain da per ma -
ne cem sem so lu ção. Exis tem mais de uma dú zia de pro ble mas
li ga dos aos mús cu los, ner vos e ten dões. O efe i to a lon go pra zo
de um nú me ro mu i to gran de de pe que nos tra u ma tis mos pode
ser mais sé rio que um gran de tra u ma tis mo iso la do.

Eis algo para o qual não es tá va mos pre pa ra dos. A evo lu ção 
não equi pou o cor po hu ma no para re a li zar mo vi men tos pe que -
nos rá pi dos e re pe ti ti vos du ran te ho ras a fio. A sur pre sa é tan ta
que ju í zes do tra ba lho ne ga ram in de ni za ções tra ba lhis tas, afir -
man do que as LER não ti nham sen ti do ou não ti nham ne nhu ma
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fu go e o de pó si to de de je tos, o mon te de lixo”.



pa to lo gia as so ci a da, ou até que não ti nham re gis tro si mi lar nos
li vros de me di ci na.

Pa re ce que, no que se re fe re à con vi vên cia com cer tas má -
qui nas, te mos uma for ma ção que nos faz des pre pa ra dos para
usá-las. E, en tão, a tec no lo gia exer ce suas vin gan ças, es tas, às
vezes, dolorosas.

Di fe ren te men te das gran des ca tás tro fes am bi en ta is (ter re -
mo tos, tsu na mis, in cên di os, va za men tos de ole o du tos, der ra -
ma men tos de óleo por pe tro le i ro, po lu i ção por fá bri cas etc.), as
pra gas, ge ral men te me nos vi sí ve is do que a po lu i ção fí si ca ou
quí mi ca, são mais per sis ten tes e, mu i ta ve zes, tra i ço e i ra men te
adap tá ve is a um ecos sis te ma. Para Ten ner (1997), uma pra ga é
“qual quer plan ta ou ani mal que se apro ve i ta de mu dan ças no
am bi en te ca u sa da pelo ho mem de uma for ma que pre ju di ca os
in te res ses dos hu ma nos. A mu dan ça pode ser uma alteração no
habitat ou algo que permita a espécie invadir um novo território”
(p. 133).

Há aque les que dis cor dam que uma ave ou plan ta exó ti ca –
isso é, in tro du zi da ge ral men te por mo ti vos eco nô mi cos em um
ecos sis te ma, onde até, en tão era es tra nha – pos sa ser con si de -
ra da uma pra ga ou uma in fes tan te, pois tal es pé cie não tem a ca -
pa ci da de de pro li fe rar so zi nha (sem a aju da hu ma na). Tal vez se
pu des se di zer que a dis cus são seja um tan to bi zan ti na, pois em -
bo ra uma plan ta, por exem plo, não seja pra ga, ela pode, no en -
tan to, ser pro ble má ti ca para de ter mi na do ecos sis te ma na me di -
da em que plan ta ções in ten si vas efe tu a das em zo nas fér te is tor -
nan do-se so los ero di dos. Além do mais, uma de ter mi na da es pé -
cie ali e ní ge na pode con su mir mu i ta água; ela pode com pe tir
com a ve ge ta ção ori gi nal, tor nan do-se in va so ra, pre ju di can do
tam bém a fa u na, na me di da em que esta não en con tra na nova
espé cie con di ções eco ló gi cas à sua so bre vi vên cia (ali men ta ção,
abri go, nidificação).

Não há como tra zer nas li mi ta ções des se tex to ex ten sas
dis cus sões. Para con clu ir esse seg men to, ilus tro com um exem -
plo, muito atual.

Qu an to às con se qüên ci as trá gi cas da in ser ção de plan tas
exó ti cas para de ter mi na dos ecos sis te mas, isso é algo que nos
toca mu i to for te men te, pois con ti nu a mos ain da re pe tin do plan tio 
de flo res tas que há anos es tão des tru in do nos sos so los. O la -
men tá vel é o quan to mu i tos des ses em pre en di men tos são ca ta -
li sa dos por po lí ti cas go ver na men ta is ne fas tas, que dão in cen ti -
vos fis ca is para dis cu tí ve is re flo res ta men tos de mul ti na ci o na is
tornan do o Bra sil seu quar to de des pe jos. A si tu a ção do eu ca lip to
é uma das mais trá gi cas e me re ce aqui al guns co men tá ri os.

Re cen te men te, em mar ço de 2006, o go ver na dor do Rio
Gran de do Sul clas si fi cou como cri me he di on do e um ato de
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ban di tis mo10 o pro tes to po lí ti co de mu lhe res tra ba lha do ras, que,
em ma ni fes ta ções alu si vas ao Dia Inter na ci o nal da Mu lher, des -
tru í ram vi ve i ros com mi lha res de mu das de eu ca lip to que se ri am
usa das por uma trans na ci o nal da ce lu lo se para re flo res ta men to
de ex ten sas re giões do Esta do11. O ato foi des cri to por cer ta im -
pren sa12 – que apla u diu as bra va tas pa la ci a nas – como a des tru i -
ção de la vou ras, quan do, diferentemente do que foi alardeado,
os viveiros atacados nem são locais de pesquisa.

No li vro Uma bre cha en tre o pas sa do e o fu tu ro, es ten do a
dis cus são acer ca das mais 600 es pé ci es de ár vo res e ar bus tos
aro má ti cos pe re nes per ten cen tes ao gê ne ro Eu caly ptus da fa mí -
lia das Myrta ce ae. Os eu ca lip tos es tão en tre as plan tas de mais
rá pi do cres ci men to e as ár vo res mais al tas do mun do. Os ra mos
cres cem com ra pi dez e po dem atin gir mais de qua tro me tros de
al tu ra em um ano. Exis tem es pé ci es cu jas ár vo res re gis tram al tu -
ras su pe ri o res a 100m13. Mu i tas são cul ti va das para ex tra ção de
ma de i ra e ou tras como or na men ta is por sua bela fo lha gem e for -
ma to de cas ca. As flo res do eu ca lip to são pe que nas e ge ral men -
te bran cas. Sua be le za cor re por con ta dos es ta mes, nu me ro -
sos, li vres e dis pos tos em vá ri as sé ri es. Em al gu mas es pé ci es,
são de co lo ri do in ten so, como em Eu caly ptus fi ci fo lia, no qual
são ru bros. O fru to é uma cáp su la che ia de di mi nu tas se men tes.

Sa be mos o quan to o eu ca lip to é um pre da dor de nos sos
so los, al te ran do a pro du ti vi da de dos mes mos com mo di fi ca ções 
drás ti cas de ecos sis te mas. Ter ras onde hou ve re flo res ta men to
com eu ca lip to se tor na ram, de po is, de vo lu tas; ma nan ci a is aqüí -
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10 Nas au las que mi nis trei no Cur so de Pe da go gia e no Pro gra ma de Pós-Gra du a -

ção em Edu ca ção da Uni si nos, nos dias sub se qüen tes a esse acon te ci men to,

não ape nas de sa gra vei as mu lhe res ofen di das pelo Go ver na dor como ex pres -

sei mi nha ad mi ra ção pelo ato re a li za do pe las mu lhe res tra ba lha do ras; que via

como de fe sa da vida da nos sa e de ge ra ções fu tu ras, mos tran do que com flo -

res tas tam bém se faz de ser tos. O sig ni fi ca ti vo é que, nas di fe ren tes tur mas, ha -

via alu nas e alu nos cu jos pais já ti ve ram suas ter ras tor na das de vo lu tas de vi do

ao plan tio de eu ca lip tos.

11 A Ara cruz Ce lu lo se di vul gou, em nota à im pren sa, que per deu cer ca de 1 mi -

lhão de mu das pron tas para plan tio e 4 mi lhões de mu das, re vol vi das por ca u -

sa da in va são de mu lhe res da Via Cam pe si na re a li za da em 8 de mar ço em seu

la bo ra tó rio no Rio Gran de do Sul.

12 O fu ror or ques tra do pela im pren sa do Bra sil in te i ro foi imen so e, como cer ta re -

vis ta re la ta ato, tra duz de ma ne i ra ten den ci o sa, ao com pa rá-lo com a “que i ma

de li vros du ran te a Inqui si ção e no re gi me na zis ta de Adolf Hi tler”, pela qual já

se mos trou “ao mun do como o obs cu ran tis mo é in ca paz de con vi ver com o co -

nhe ci men to. Na se ma na pas sa da, uma hor da de 2.000 mi li tan tes de um cha -

ma do Mo vi men to de Mu lhe res Cam po ne sas (MMC) re pro du ziu um pou co des -

sa bes ti a li da de ao in va dir e des tru ir um cen tro de pes qui sas da com pa nhia Ara -

cruz no mu ni cí pio de Bar ra do Ri be i ro (RS), a pou co mais de 50 qui lô me tros de

Por to Ale gre. Foi a ma ne i ra que esse bra ço até en tão des co nhe ci do, do Mo vi -

men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra (MST) ar mou para ce le brar o Dia

Inter na ci o nal da Mu lher – e es tre ar na prá ti ca me di e val das in va sões bár ba ras”

(Re vis ta Veja, Eco no mia e Ne gó ci os, p. 88, 12 mar. 2006).

13 Encon trei ape nas uma re fe rên cia a essa al tu ra, que não con se gui con fir mar.

Va lo res em tor no de 70 me tros são mais co muns na li te ra tu ra.



fe ros (in clu si ve gran des açu des) se ca ram e o solo fi cou po bre,
pois nu tri en tes como fos fa tos são li te ral men te exa u ri dos de
onde cres ce o eu ca lip to. É pre ci so lem brar que numa flo res ta
des sa plan ta exó ti ca para nós não che gam pás sa ros e nem mes -
mo in se tos.

Mas por que hoje se ques ti o na tan to o plan tio de eu ca lip to?
Re al men te, o eu ca lip to é uma ár vo re bas tan te ver sá til e com inú -
me ras apli ca ções in dus tri a is, mes mo que não seja mais plan ta -
do para com bus tí vel de trens, pois as lo co mo ti vas não usam
mais ma de i ra ou car vão, mas são mo vi das a óleo di e sel ou a ele -
tri ci da de, e tam bém não seja mais usa do como dor men tes.

Isso pos to, tal vez se pu des se di zer que não há opo si ção a
plan ta ções con tro la das de eu ca lip tos. Por exem plo, para sa ne ar
re giões pan ta no sas ou ala ga di ças, há es pé ci es pró pri as para
plan ta ções na pro xi mi da de do mar ou, ain da, pelo seu rá pi do
cres ci men to e por te, para for mar que bra-ven tos ou em ar bo ri za -
ções ro do viá ri as. Há qua li da des in di ca das como pro du to ras de
ma de i ras para mar ce na ria, para cons tru ções e para le nha, car -
vão, pos tes e mou rões para cer cas. Tam bém já se re fe riu o apro -
ve i to da cas ca e das fo lhas para pro du ção de óle os es sen ci a is
com di fe ren tes fi na li da des. Mas onde es tão as ra zões para se
ser o eu ca lip to con si de ra do como “ár vo re do mal” ou “ár vo re de
di re i ta”? Atu al men te, a ra zão para ex ten si vas plan ta ções de eu -
ca lip to não é ne nhu ma das an tes enu me ra das. A fi na li da de de
ex ten si vos plan ti os de eu ca lip to é ou tra: a pro du ção de ce lu lo se
para o fa bri co de pa pel.

O eu ca lip to ofe re ce di ver sas van ta gens em com pa ra ção a
ou tras es pé ci es flo res ta is uti li za das no mun do para a pro du ção
de ce lu lo se, in clu si ve as na ti vas. Gra ças ao cli ma fa vo rá vel do
Bra sil e ao avan ço al can ça do pela pes qui sa de em pre sas re flo -
res ta do ras, o eu ca lip to se trans for mou na mais ex ce len te es pé -
cie ve ge tal para a pro du ção de ce lu lo se. O eu ca lip to tem o do -
bro da pro du ti vi da de de es pé ci es co ní fe ras plan ta das no Bra sil e 
da ma i o ria das ár vo res na ti vas, o que ga ran te à em pre sa um im -
por tan te fa tor de com pe ti ti vi da de.

Assim, a pre sen ça da trans na ci o nal Ara cruz em al guns es -
ta dos do Bra sil, e mais re cen te men te no Rio Gran de do Sul, se
des ti na a re flo res tar ex ten sas re giões, da as sim cha ma da Me ta -
de Sul, com eu ca lip to para dele ex tra ir ce lu lo se, que é be ne fi ci a -
da em sua fá bri ca lo cal para de po is ex por tar a pol pa para o fa bri -
co de pa pel. Num ra ci o cí nio sim ples: uma flo res ta ver de (na qual 
os pás sa ros não ni di fi cam) de po is de sete anos é cor ta da, com
re cur sos al ta men te me ca ni za dos como já fo ram a plan ta ção e o
con tro le de cres ci men to, por tan to com a ge ra ção de pou cos
em pre gos. Se após uma sa fra o solo per mi tir, se plan ta no va -
men te; caso con trá rio, se de i xa de vo lu to e se bus cam no vas áre -
as para ou tras plan ta ções ou de vas ta ções. É pre ci so en fa ti zar
sem pre que nem todo ver de é eco ló gi co, até por que flo res tas
po dem ser pro du to ras de de ser to.
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Assim, alar de ar-se o que foi man che te de um gran de jor nal
bra si le i ro14 – “Eu ca lip to va lo ri za ter ras da Ba hia em 267%” – é, no
mí ni mo, fa la ci o so, pois em mu i to bre ve es sas ter ras se rão im pres -
tá ve is. Uma ten den ci o sa man che te re cen te afir ma va que o eu ca -
lip to sal va ria a flo res ta ama zô ni ca. Por ou tro lado, pa re ce irô ni co
afir mar-se que se deva plan tar eu ca lip tos – di zen do-se que a es -
quer da pas sa ria a cor te jar a ár vo re da di re i ta –, para não trans for -
mar a mata atlân ti ca em pa pel, como se hou ves se ne ces si da de
ser mos os pro du to res de ce lu lo se para os pa í ses cen tra is15.

Para en cer rar esse seg men to, tra go algo que apren di mu i to 
re cen te men te e que au men ta em mim ser con trá rio aos as sim
cha ma dos flo res ta men tos de eu ca lip tos ou a fa zer par te do Rio
Gran de do Sul um de ser to ver de. Uma das re giões atin gi das
pela gana dos “pro du to res de ce lu lo se” para os pa í ses cen tra is é 
aque la que mais re cen te men te os pro du to res de uvas en con tra -
ram como mu i to apro pri a das na ba cia do Ca ma quã (por exem -
plo: Encru zi lha da do Sul, Bagé, Ca ça pa va...). Plan ta ções de eu -
ca lip tos pre ju di cam as ter ras lin de i ras usa das para vi ní fe ras em
duas si tu a ções: as ma jes to sas ár vo res pro du zem ex ten sas re -
giões de som bra, vá ri as vezes ma i o res que a al tu ra das ár vo res,
o que pri va da ne ces sá ria in so la ção as plan ta ções de uva; e as
par tí cu las odo rí fi cas, ema na das quan do da flo ra ção do eu ca lip -
to, “con ta mi nam” a vi de i ra du ran te a flo res cên cia, trans fe rin do
para a uva e daí para o vi nho o sa bor. Ve ri fi cam-se, as sim, o
quanto os eucaliptos não apenas desertificam a região, mas
fazem que terras que tinham destino mais nobre (produção de
uvas) inapropriadas para tal.

Esse ter ce i ro mo vi men to se es ten deu de ma is. Encer ro ago -
ra numa ten ta ti va de sín te se des ses três mo vi men tos. Assim um
con vi te, ago ra, para uma peroração.

Como pe ro ra ção

No Pro gra ma de Pós-Gra du a ção em Edu ca ção, faço par te,
com mu i to or gu lho, da Li nha de Pes qui sa Cur rí cu lo, Cul tu ra e
So ci e da de. É o gru po, na Uni si nos que pa re ce es tar mais afi na -
do com es tu dos acer ca do mul ti cul tu ra lis mo e com pos tu ras
pós-mo der nas na Edu ca ção. Te nho afi ni da des e di ver gên ci as
com meus co le gas. As di ver gên ci as – e es tas são me no res que
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14 Fo lha de S. Pa u lo, p. 10, 30 abril 2006.

15 Em 12 de maio de 2006, por oca sião da IV Cú pu la de Che fes de Esta do e de

Go ver no da Amé ri ca La ti na e o Ca ri be e a União Eu ro péia, em Vi e na, a ma ni fes -

ta ção de uma ar gen ti na, que se in ter pôs com tra jes su má ri os ante a foto dos

chan ce le res e pre si den tes era em pro tes to con tra a cons tru ção de fá bri cas

para be ne fi ci a men to de ce lu lo se – as pa pe le ras –, mo ti vo de con fli to en tre

Argen ti na e Uru guai. Pa ra le lo a essa re u nião, ocor reu o Tri bu nal dos Po vos das 

Trans na ci o na is Eu ro péi as e do sis te ma de po der das cor po ra ções na Amé ri ca

La ti na e Ca ri be, quan do uma das em pre sas que es ta va no ban co dos réus era

a “nos sa” Ara cruz Ce lu lo se.



as afi ni da des – es tão lo ca li za das na não ade são à or to do xia mar -
ca da por uma lis ta de pro i bi ções. Estas, mu i to a gos to de nos sa
tra di ção ju da i ca, que nos le gou os man da men tos, as nor mas e
es pe ci al men te as pro i bi ções. Se dos gre gos her da mos o gos to
pela epis te me e da tra di ção cris tã a dou tri na do Amor, o ju da ís -
mo nos deu as leis. Pa re ce paradoxal situações como esta:
“Aqui preciso te fazer uma correção: ‘não podes dizer está certo
ou está er ra do’!”.

Já ten do fe i to, em di fe ren tes opor tu ni da des, ade são ao
anar quis mo de Fe ye ra bend (1985), vi o lo uma lei dos adep tos
dos es tu dos cul tu ra is. Aque la de não se dar receitas.

Nes ta pe ro ra ção, me ar vo ro ao di re i to de en cer rar com um
con se lho. Pri me i ro, bus co cre den ci a is para tal. Uma de mi nhas
crô ni cas se ma na is no Ca der no R (www.ca der nor.com.br) tem
esse tí tu lo: “Será uma ques tão de DNA?”. Co me ça va com essa
fra se ca pi tu lar: “Qu an do mor re um ve lho é como uma bi bli o te ca
que que i ma”. Logo anun ci ei que não es ta ria às vol tas com có di -
go ge né ti co. O áci do de so xir ri bo nu cléi co não se ria as sun to.
Tam bém não abor da ria as in jus ti ças que hou ve em não ter sido
atri bu í do o Prê mio No bel pela des co ber ta da es tru tu ra da du pla
hé li ce do DNA a Ro sa lind Frank lin, que foi de ci si va na des co ber ta 
em 1953, que 9 anos de de po is (1962) pre mi ou Fran cis Crick, Ja -
mes Wat son e Ma u ri ce H. F. Wil kins. Apro ve i tei a crô ni ca para fa -
zer um pre i to de ad mi ra ção e re co nhe ci men to à Ro sa lind Elsie
Frank lin (1920-1958), a cha ma da dama som bria do DNA. Ro sa -
lind mor reu aos 37 anos, de cân cer de ová rio, quatro anos an tes
de, em 1962, ser ou tor ga do o Prê mio No bel de Me di ci na àque les 
que se ser vi ram de seus es tu dos sem no meá-la.

Fi nal men te, o que era o DNA do tí tu lo da que le tex to? Per do -
em a brin ca de i ra. DNA é Data de Nas ci men to Avan ça da. Ou seja, 
di zer que al guém tem DNA, nes sa acep ção, é cha mar al guém de
ve lho ou se qui se rem um ad je ti vo mais eu fô ni co: ano so. Pois o
meu DNA é 06/11/1939, isto é, esta fala aqui no Insti tu to Hu ma ni -
tas ocor re no mês de meu 67º ani ver sá rio.

Ter DNA – na acep ção jo co sa que anun ci ei – não é mu i to tri -
vi al em nos sa so ci e da de. Esta Uni ver si da de tem uma re so lu ção
que re fu to pelo me nos como dis cri mi na tó ria – para não tra zer
ou tros ad je ti vos –, pois se de fi niu como 65 anos a ida de li mi te
para ser pro fes sor dela. Assim, 65 anos é a ida de li mi te para ju bi -
la men to, ou ex pul só ria em ana lo gia à com pul só ria.

Por que me in sur gir con tra uma re so lu ção re i to ral? Há ar gu -
men tos, ou me lhor, evi dên ci as que cor ro bo ram mi nha as ser ti va.
Há não mu i to, ouvi uma en tre vis ta de Zig munt Ba u man, que já ci -
tei nes te tex to. Dava-me con ta, ante a lu ci dez oc to ge ná ria do fi ló -
so fo po lo nês, atu al men te pro fes sor em uni ver si da des em Le eds
e em Var só via, que ele não po de ria ser pro fes sor da Uni si nos.
Tam bém Ilya Pri go gi ne (1917-2003), Prê mio No bel de Qu í mi ca
1977, quan do fa le ceu aos 86 anos era pro fes sor em duas uni ver -
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si da des (uma bel ga e ou tra es ta du ni den se). Exem plos como es -
tes se po de ri am ame a lhar às de ze nas, al guns dos qua is na pró -
pria Uni ver si da de, e nes te se in clu i ria pre cla ros je su í tas per ten -
cen tes à man te ne do ra. Eu mes mo me con si de ro dis tin gui do,
pois re ce bi, ao che gar à ida de de uma pre su mi da mor te aca dê mi -
ca, uma so bre vi da de mais três anos.

Em ou tras cul tu ras, ter um DNA é uma dis tin ção. A pro pó si -
to, lem bro de uma his to ri e ta, que me foi con ta da pelo meu co le -
ga Né lio Biz zo, quan do me le va va para o ae ro por to, após par ti ci -
par de uma ban ca de um ori en ta do dele na USP e atri bu í da a uma 
cul tu ra afri ca na. Em bar co que so ço bra está um jo vem pai, com
seu fi lho de cin co anos e seu pai, já de ida de avan ça da. Na dan -
do, ele tem con di ção de sal var ape nas um: ou o fi lho ou o pai.
Trá gi ca op ção. Ima gi ne mos um de nós fren te essa es co lha. Para 
aque le jo vem pai não ha via in de ci são. Era na tu ral, para ele e
para toda a co mu ni da de, que ele sal vas se o seu pai, pois era ele
que de ti nha o co nhe ci men to que po de ria ser útil à vida de to dos
e esse não po de ria ser per di do. Essa de ci são tem a ver com a
fra se que fiz ca pi tu lar an tes ci ta da: “Qu an do mor re um ve lho é
como uma bi bli o te ca que que i ma”. Te nho usa do a mes ma como 
jus ti fi ca ti va a uma ati vi da de aca dê mi ca de res ga tes de sa be res
po pu la res. E, en tão, é mu i to im pres si o nan te o quan to os jo vens
nes sa prá ti ca de pes qui sa ter mi nam por se se du zir com a sa be -
do ria dos mais ve lhos.

As jus ti fi ca ti vas para tra zer pos si bi li da des de fa zer uma vi o -
la ção às nor mas e tra zer uma re co men da ção fi nal já se es ten de -
ram de mais. Vamos a ela.

Mi nha re co men da ção de cla u su ra, nes te tex to, quer ser
uma sín te se das al ter na ti vas que co lo quei para abrir a as ca i -
xas-pre tas com as qua is, a toda hora, nos defrontamos.

Colo quei como pos si bi li da de para en ten der a Ciên cia como
uma pos si bi li da de de trans for mar o mun do para me lhor: mi grar
do eso te ris mo ao exo te ris mo; pro cu rar não ape nas es pi ar um
mun do novo que está cada vez mais pre sen te, mas... aden trar
nele; e es tarmos aten tos às vin gan ças da tec no lo gia. Pro cu rei
de fi nir es tra té gi as para tal. Há uma mar ca que as so ma for te em
to das elas: rom per as cada vez mais en ges sa das bar re i ras cons -
tru í das em tor no das dis ci pli nas.

A dis ci pli na ri za ção é mar ca da com as pro pos tas nas ci das
com o po si ti vis mo. Não há como não nos lem brar mos das sig ni -
fi ca ti vas con tri bu i ções de New ton e de Com te, que tal vez pos -
sam ser re su mi das em uma fra se atri bu í da a Lor de Kel vin16 (“Só
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16 Kel vin, Wil li am Thom son, 1st Ba ron (1824-1907), Ma te má ti co e fí si co bri tâ ni co,

um dos prin ci pa is ci en tis tas e dos ma i o res pro fes so res de seu tem po. É co nhe -

ci do tam bém como Lord Kel vin. Inves ti gou, jun to com Jou le, o fe nô me no de

res fri a men to dos cor pos, co nhe ci do como o fe nô me no Jou le-Thom son. A es -

ca la de Tem pe ra tu ra Abso lu ta tam bém leva o nome de Tem pe ra tu ra Kel vin, em

sua ho me na gem.



se pode fa lar a res pe i to do que se pode me dir”) para aju dar na
de fe sa do ex clu si vo mé to do car te si a no. Esta afir ma ção foi – e
tal vez o tem po ver bal de ves se es tar ain da no pre sen te: é – em -
pe ci lho mu i to for te para aque las e aque les que fa zem uma me di -
a ção en tre o co nhe ci men to ci en tí fi co e a Educação.

Há, cada vez mais a ne ces si da de de transgre dir mos – per -
mi tam-me dar des ta que ao pre fi xo – as fron te i ras onde en cas te -
la mos os sa be res que nos fi ze mos es pe ci a lis tas: “mi nha dis ci pli -
na”. Só com esta transgres são po de re mos cum prir uma exi gên -
cia ful cral no nos so fa zer al fa be ti za ção ci en tí fi ca: pen sar mos e
agir mos como su je i tos transdis ci pli na res. Assim se ousa pro por
a in-dis ci pli na como me to do lo gia. Se con se guir mos isso, a lar -
ga da já foi dada com mu i tas van ta gens, que apon tam para en -
ten der mos a Ciên cia como uma pos si bi li da de de trans for mar o
mun do para me lhor.

Com trans dis ci pli na ri da de, po de re mos me lhor no abe be rar 
da his tó ria do cam po de co nhe ci men to no qual nos tor na mos
es pe ci a lis tas. Po de re mos en ten der a cons tru ção de um cam po
de es tu do que não en vol ve ape nas os cur ri cu lis tas. Isso vai nos
en se jar co nhe cer como se deu a cons ti tu i ção da qui lo em que
pre ten de mos nos fa zer es pe ci a lis tas: quem de fi niu/de fi ne os co -
nhe ci men tos que são im por tan tes. Qu an do en ten der mos como
se dá essa se le ção, va mos en con trar al ter na ti vas para fa zer mos
ino va ções.

E en cer ro sem pa re cer ten den ci o so: o fa ci li ta dor para tal é
nos abe be rar mos da His tó ria da Ciên cia. Este es tu do da His tó ria
da Ciên cia não ocor re de uma ma ne i ra des co nec ta da de ou tros
es tu dos. Não é re co men dá vel al guém se pro por a ser um es tu -
di o so, por exem plo, da His tó ria da Bi o lo gia, sem bus car uma di -
men são mais am pla para esta es pe ci a li za ção. Aqui, vale re cor dar
que a His tó ria da Ciên cia não é o so ma tó rio da His tó ria da Bi o lo -
gia, da His tó ria da Fí si ca, da His tó ria da Ge o gra fia, da His tó ria da 
Ma te má ti ca ou da His tó ria da Qu í mi ca... Para se fa zer um ade -
qua do es tu do da His tó ria da Ciên cia, é pre ci so ob ser var, ain da
que pa no ra mi ca men te, a his tó ria da Fi lo so fia, a his tó ria da Edu -
ca ção, a his tó ria das re li giões, a his tó ria das ar tes e, sur pre en -
dam-se, a his tó ria das ma gi as, e tam bém a es que ci da his tó ria
“da his tó ria da que les e da que las que usu al men te não são au to -
res (ofi ci a is) da his tó ria”.

Assim, acre di to su pe ra re mos o gran de de sa fio nes ta au ro ra 
tri mi le nar: onde en con trar, ou me lhor, como cons tru ir fer ra men -
tas efi ca zes e es tra té gi as para trans for mar os sen ti men tos hu -
ma nos de compaixão em ações efetivas.
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