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Resumo

Nesta Tese trabalhamos como seu deu a institucionalização da produção científica no Brasil.

Empreendemos análises sobre as ações da SBPC e dos cientistas que falavam em seu nome de modo a

salientar a existência, já desde a sua fundação, de comportamento de caráter transnacional,

consubstanciado na primazia da externalidade absoluta da ciência em relação às nacionalidades.

Também exploramos diversas relações de afinidade entre o sistema de produção de

conhecimento científico e tecnocientífico, o cinema e o comportamento do modo de produção

capitalista. O momento no qual se começa a consolidar o sistema de produção de conhecimento no

Brasil segundo as restrições e demandas impostas pelo recurso à justificativa da colaboração para a

construção do Estado-nação é o mesmo no qual a produção tecnocientífica começa a revelar suas

preferências por um sistema transnacionalizado de troca e elaboração de conhecimento. Abordamos o

papel do cinema como veículo de temas simbólicos e imateriais imprescindíveis ao desenvolvimento da

tecnociência globalizada. Escolhemos o cinema em razão de seu caráter transversal e potencial

transdisciplinar, implícitos ao trânsito contínuo dos bens simbólicos. Abordamos os estereótipos dos

cientistas quanto à sua maleabilidade e facilidade de apropriação por parte do complexo

tecnocientífico, sem que eles pareçam ser de fato manipulados pelos cientistas e tecnocientistas.

Por último, discutimos como a eugenia renova-se em um ambiente político asséptico, no

qual o nazismo ou parece ser “apenas história” ou revive nos comportamentos estereotípicos de jovens

neonazistas expressando um racismo chão e ultrapassado; discutimos também sobre a necessidade e a

possibilidade de instituírem-se democraticamente limites impositivos aos desenvolvimentos

tecnocientíficos.



Abstract

In this Thesis we work as it’s gave the institutionalization of the scientific production in

Brazil.  We undertake analyses on the actions of the SBPC and the scientists who spoke in its name in

order to point out the existence, already since its foundation, of behavior of transnational character,

consolidated in the priority of the absolute externalidade of science in relation to the nationalities.

In addition, we explore diverse relations of affinity between the system of production of

scientific and technoscientific knowledge, the cinema and the behavior in the way of capitalist

production.  The moment in which if starts according to consolidate the system of production of

knowledge in Brazil restrictions and demands, imposed for the resource to the justification of the

contribution for the construction of the State-nation, is the same which the technoscientific production

does not start to disclose to its preferences for a transnational system of exchange and elaboration of

knowledge.  We approach the paper of the cinema as vehicle of essential symbolic and incorporeal

subjects to the development of the global technoscience.  We choose the cinema in reason of its

transversal and potential character to transdisciplinar, implicit to the continuous transit of the symbolic

goods.  We approach the stereotypes of the scientists how much to the malleability and easiness of it

appropriation on the part of the technoscientific complex, without that they seem to be of fact

manipulated by the scientists and technoscientists.

Finally, we argue as the eugenics renews if in an environment aseptic politician, which

Nazism or seems to be "only history" or revive in the stereotypes behaviors of young neo-Nazis

expressing racism exceeded and soil; we also argue on the necessity and the possibility democratically

to institute if imposing limits to the technoscientifics developments.
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Introdução

Gostaríamos de iniciar este trabalho enfocando um travelling em uma seqüência de 2001 

 Uma Odisséia no Espaço. Como se sabe, o computador HAL, que auxilia os dois astronautas em sua

viagem até Júpiter, parece apresentar problemas porque diagnosticou uma avaria inexistente. Como

seus sensores estão espalhados por toda a espaçonave e receosos de que o computador os ouça, os

dois tripulantes querem encontrar um lugar onde possam conversar livremente sobre o aparente

defeito de HAL. A seqüência que vemos abaixo faz parte da cena que descreve a chegada àquele local.

Inicialmente, o ponto de vista do espectador é fixo, como se ele estivesse dentro do ambiente. Mas,

assim que os astronautas começam a descer a escada que conduz à sala onde estão pequenas aeronaves

(o único lugar supostamente a salvo da quase onipresença de HAL), a câmera inicia um movimento.

Por meio dele o espectador é também levado para dentro da sala, mas nosso olhar não acompanha os

astronautas: seguindo a câmera, somos introduzidos no novo ambiente penetrando uma janela

envidraçada e transparente cujo formato lembra o de uma tela de cinema. Isso é como se o filme nos

dissesse: é a vez do cinema, enquanto continua a apreciar o espetáculo cinematográfico veja como

contamos o restante dessa história. Este chamado tem o sentido de um recomeço, quase como se

estivéssemos diante de um novo filme dentro do filme. Mas, poderíamos atribuir algum sentido a este

“reinício”? As várias respostas para essa pergunta são também o ponto de partida deste trabalho.
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2001 recomeçando

Normalmente, comenta-se 2001 como se fosse composto de várias partes. Aqui, com o

propósito de tentar responder parte dos questionamentos que colocamos acima, consideramos que

elas são duas apenas. Até o momento em que HAL deliberadamente simula defeitos, a história que se

nos apresenta é a do desenvolvimento normal das ciências e das técnicas. Como em um rito de

passagem, a imprecisão e o mau funcionamento de HAL assinalam uma mudança no ritmo do filme e

da apresentação daquilo que, em seu contexto, são a tecnologia e as ciências. Isso fica logo claro, ainda

nas primeiras seqüências do filme, na cena em que o osso modificado em ferramenta é lançado ao ar e,

no instante seguinte, transforma-se no veículo de transporte espacial que viaja até a estação

geoestacionária: paradoxalmente, o enorme salto temporal assinala mais uma continuidade do que

propriamente uma ruptura. Corroboraria essa interpretação o fato de que o osso segue trajetória

ascendente, atinge o ápice (que é como dizer que a técnica como tal tem, em si e como potência, toda
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a história de seus desdobramentos) e é ele, antes da cápsula espacial, que começa a cair – movimento

descendente completado no espaço exatamente pela movimentação da primeira espaçonave vista no

filme.

Seria preciso que, do ponto de vista do cineasta, tivessem acontecido mudanças qualitativas

na relação entre o homem e a técnica, evidenciando um novo rompimento revolucionário – o primeiro
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foi, certamente, o da transformação do osso em ferramenta – cujo complemento deveria ser o

esgotamento de uma fase do desenvolvimento tecnológico, já prenunciado pelo movimento

descendente do fêmur lançado ao alto pelo hominídeo1. Propomos que, a seguir essa premissa, a

mudança qualitativa está representada pelos atos de rebeldia de HAL, a inteligência artificial que

interage com os astronautas e os auxilia na administração da viagem. Naquele momento do filme, os

dois astronautas sentem-se obrigados a se esconder do computador, o que instaura (reinstaura ou

revitaliza) de imediato uma oposição, um choque de interesses entre o homem e alguns de seus

desenvolvimentos técnicos. A estratégia cinematográfica de Stanley Kubrick talvez devesse ser

entendida como uma maneira de colocar-se em posição exterior às relações que quer questionar (entre

o homem, as ciências e as técnicas), necessária para assinalar que há uma transição em curso em um

conjunto de relações que permanece aparentemente contínuo e inalterado. O ato de rebeldia de HAL

modifica o modo pelo qual os astronautas relacionam-se com ele. Porque, até então, as atitudes deles

poderiam ser descritas como meramente reativas. Imediatamente, provoca uma reavaliação da parte

dos homens que torna imediatamente outro (no sentido antropológico do termo) aquele que até então

era visto e tratado como coisa.

Não obstante estejam em questão os problemas associados à reflexão sobre ciências e

técnicas, no filme e do ponto de vista dos homens ainda se diagnostica uma separação perfeitamente

estável entre elas. Isso porque, durante a longa viagem que leva a Júpiter, os cientistas responsáveis

pela avaliação do sinal emanado pelo monólito descoberto na Lua são mantidos em estase, em

cápsulas que se assemelham a sarcófagos. HAL é o responsável por sua sobrevivência.

Significativamente, ele resolve também eliminá-los, como já tentara fazer com os dois astronautas.

Pode-se dizer que HAL, uma inteligência artificial tratada como objeto técnico inerte, julga-se capaz de

raciocínio científico e isso é o que torna os cientistas dispensáveis. É também o significante de que em

2001 prenunciavam-se os conceitos e os problemas associados à idéia de tecnociência. Ao mesmo

tempo, coloca-se a pergunta: em ambiente interativo tecnocientífico, o homem será finalmente

dispensado?

¯ ¯ ¯

1 Essa mudança revolucionária anunciada pelo cineasta deveria também se fazer acompanhar por uma
alteração no caráter do próprio cinema. Por isso, 2001 é também o filme que marca o início da era dos
blockbusters, menos pela grandiosidade e pelo detalhismo exigido pelo esquema superprodução
cinematográfica do que por sua repercussão mundial.
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Uma imagem Em Metropolis (1926), também ajuda a contextualizar melhor a emergência do

complexo tecnocientífico. Ali, Fritz Lang elabora uma cidade alegórica muito singular. Naquele

contexto, havia a presença da pulsão de morte, representada pela imagem do Moloch, a divindade que

devora aqueles que lhe rendem culto. Metropolis, a cidade, não tem governantes ou legisladores e ela

nos é apresentada como uma espécie de Cidade-estado. As clivagens significativas são internas: de

classe (patrão-empregados), de espécie (homem-máquina) ou afetivas (amor-ódio e ressentimento). O

contexto diegético reforça essas impressões: o filme é produzido posteriormente ao final do primeiro

conflito mundial da era moderna; a Alemanha havia saído dele derrotada e humilhada, vivendo uma

crise econômica interna sem precedentes ao mesmo tempo em que também vivia um processo de

modernização industrial tardia (claro, tardia em relação aos demais países europeus); no plano

continental, a Revolução Russa significava a ascensão do primeiro Estado-nação pretensamente

não-capitalista. Como o diretor optou por estetizar e estereotipar as relações de poder, nenhuma

ausência ou acentuação pode ser interpretada como despropositada ou incidental (para não deixar

dúvidas sobre isso, Fritz Lang literalmente verticaliza a relação hierárquica e assimétrica entre as

classes: os trabalhadores e suas famílias vivem sob a terra). Nesse contexto, qual seria a natureza

hegemônica específica dos poderes que são exercidos em Metropolis? A resposta é dada pela imagem

da Nova Torre de Babel, o edifício que se eleva monumentalmente ao fundo de toda a cidade.

Em Metropolis, a Nova Torre de Babel. Primeiro, um fotograma, depois um croqui da Nova Torre, vista de cima.

A imagem do edifício diz muito sobre a natureza dos poderes hegemônicos em Metropolis2.

Uma primeira interpretação poderia deter-se sobre o fato de que ele é a sede das empresas de Joh

2 Esse modo de interpretar o significado da Nova Torre de Babel ganha ainda mais relevância se atentarmos
para o fato de que essa não foi a primeira forma concebida para o centro da cidade em Metropolis. Antes,
os designers pensaram numa catedral em estilo medieval, mais tarde substituída pela Torre, mas ainda sem
o pentagrama.
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Fredersen, o principal capitalista da cidade. Isso seria correto, mas também incompleto. Como

significante, o edifício também simboliza a imponência de uma construção de onde pode ser

contemplada toda a cidade. Nomeado pelo mito bíblico da Torre de Babel, ele também exprime uma

ascendência sobre os indivíduos que falam as várias línguas. Mas, o que coroa o edifício é o que lhe faz

totalmente inteligível. O prédio é encimado por uma estrela de cinco pontas, o pentagrama, um dos

símbolos do conhecimento. O pentagrama aparece em vários outros momentos do filme, mas sempre

no ambiente em que vive e trabalha o cientista Rotwang3. Mas é somente associado e integrado à Torre

de Babel que se pode observá-lo fora de seu ambiente nativo. A imagem da Torre é também fortalecida

pelo fato de que no filme o capitalista e o cientista têm fortes diferenças pessoais. Mas a estrela no alto

da Torre não a tensiona, não está em contradição com ela4. Estão, todo o edifício e a estrela, bem mais

do que integrados, são na verdade indissociáveis. Voluntariamente ou não, a imagem da Torre de Babel

representa a união estrutural entre o capital e o conhecimento. É como se o filme realmente

antecipasse alguma futilidade na disputa ideológica que opunha o capital e o trabalho e percebesse a

associação que realmente exprimiria o lugar do poder no século XX.

Poderia-se se esforçar por aceder, nestas relações de afinidade estrutural e preferencial

perceptíveis entre o modo de produção capitalista e o desenvolvimento tecnocientífico, às evidências

de uma manifestação de suas naturezas ou essências. Elas poderiam, a priori, municiar-nos com algo

com uma capacidade preditiva: se for possível alcançar as essências do capitalismo ou das

tecnociências então também seria possível não apenas entender como também antecipar quando e

como eles seriam produtivamente convergentes. E assim, um pensamento teleológico é o que implica

uma busca das essências. Por essa razão, se não teria sido possível antecipar tais afinidades (porque

admitir isso é aceitar a incontingência e negar as historicidades), entendemos que é possível sustentar

que há alguma insuficiência metodológica no trabalho de pesquisa em áreas estanques e que é ela uma

das responsáveis por nossa surpresa ante ao crescimento das tecnociências. Esse aspecto fica ainda

mais sublinhado se nos lembrarmos do fato de que a adoção e o melhoramento de técnicas não

constituem nem de longe uma novidade na história das relações sociais. Nem mesmo sua aceleração

3 A casa-laboratório do cientista destoa do restante da cidade, como uma relíquia preservada em meio ao
moderno. Isso também remeterá o sentido das ciências e do conhecimento tal como os vemos em
Metropolis a um tempo em que eles não apenas não se distinguiam do que hoje alguns chamam de
pseudo-ciências (como a astrologia ou a alquimia) como entre eles jamais havia se pressentido algum tipo
de incompatibilidade.
4 Não é demais lembrar que, dentre outras coisas, o ambiente cultural alemão nacional-socialista estava
esteve fortemente influenciado pela idéia da monumentalidade. Mais tarde, o Reich fez da construção de
monumentos, destinados a tornar-se “ruínas de mil anos”, um de seus principais símbolos.



Introdução    18

pode ser considerada tão recente assim. Este trabalho parte das considerações acima e pretende

situar-se em meio a este movimento de compreensão dos diferentes sentidos e efeitos resultantes dos

desenvolvimentos tecnocientíficos e das institucionalizações dos sistemas de produção de

conhecimento, numa perspectiva transdisciplinar.

Seria então legítimo questionar-se sobre as relações preferenciais estabelecidas nas e pelas

diversas ondas de desenvolvimento tecnológico e científico, desde que para isso não deixássemos de

nos manter em um horizonte contingente, isto é, histórico. O futurismo italiano, por exemplo, anteviu

e aprovou com êxtase a transformação da guerra operada pela tecnologia; desde então, vimos como

esse mecanismo aprofundou-se, tendo uma nova afinidade eletiva se deslocado do eixo ciência &

tecnologia-guerra para o eixo tecnociências-capital numa história que envolve a combinação das ações

e dos interesses de vários agentes, nem todos, porém, beneficiários imediatos de lucros ou status.

Michael Polanyi em The Republic of Science: its Political and Economic Theory (1994 [1962])5 já havia

apontado a semelhança estrutural entre o modo de funcionamento das ciências em processo contínuo

de produção e o modo pelo qual o capitalismo se expandia, sendo mesmo possível falar de uma “mão

invisível da ciência”. Mas, da mesma maneira que é possível flexionar a idéia de que a liberdade

absoluta dos mercados responde por sua auto-organização, demonstrando sua dependência, entre

outras coisas, dos mecanismos da política (mesmo quando, em algum momento, são aqueles que

determinam o comportamento desta) e impulsionando a análise na direção das relações por eles

efetivamente estabelecidas (ou seja, das relações históricas), será necessário perceber de que maneiras,

como e porque, as tecnociências adaptaram-se facilmente às novidades trazidas pela globalização.

¯ ¯ ¯

Depois de Hiroshima e Nagasaki, o período da Guerra Fria teria sido o segundo momento

mais tenso relacionado aos questionamentos sobre a institucionalização da produção do

conhecimento. A perspectiva da destruição total (Einstein já não determinara que a 4ª guerra mundial

seria “travada com paus e pedras”?) provocou um ambiente de ansiedade generalizada em todo o

5 Polanyi escreveu: “my title is intended to suggest that the community of scientists is organized in a way
which resembles certain features of a body politic and Works according to economic principles similar to
those by which the production of material goods is regulated” (meu título sugere que a comunidade de
cientistas é organizada de um modo que lembra certas características de um corpo político e funciona de
acordo com princípios econômicos similares àqueles que regulam a produção das mercadorias). Seu artigo
foi originalmente publicado em 1962, na revista Minerva. Consultamos uma versão on-line, em
http://www.mwsc.edu/orgs/polanyi/imp-repsc.htm.

http://www.mwsc.edu/orgs/polanyi/imp-repsc.htm
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planeta. Ainda que o aparelhamento técnico-militar fosse um elemento comum entre os sistemas

econômicos e político-ideológicos rivais, foram exatamente estes últimos aspectos que prevaleceram

como principal elemento motivador e explicativo da corrida armamentista (THOMPSON; 1985). No

entanto, como sugere Thompson, deveríamos observar mais atentamente a maneira pela qual as

corporações envolvidas com a pesquisa e desenvolvimento de armamento poderiam ter influenciado,

digamos, de baixo para cima, a aceleração e o aperfeiçoamento das capacidades de destruição maciça.

Talvez não por acaso essa é também, de alguma maneira, a reprodução do arranjo de influências e do

assédio de grupos de cientistas junto ao governo norte-americano sugerindo o desenvolvimento da

bomba atômica como solução definitiva para a guerra em curso (REHG; 2003)6.

Alguns anos depois do início da Guerra Fria e no ápice da acumulação das capacidades de

6 Em um artigo recentemente publicado, William Rehg procurar abordar o tema da “ciência-na-sociedade”
por meio da avaliação de parte do discurso sobre a ciência nos Estados Unidos e na Europa no período
compreendido entre o meio da Segunda Grande Guerra e o final da década de 1960. O final da Guerra e a
corrida armamentista que, de certa maneira, já se anunciava, por um lado e por outro alguma euforia com a
“iminente” queda do capitalismo e com a necessidade de empreender a crítica social no mais largo espectro
possível formaram o quadro dos dois tipos de abordagem da ciência analisados pelo autor. De um lado, o
discurso sobre a possibilidade e a necessidade de produzir e detonar artefatos nucleares e,posteriormente,
sobre o financiamento e independência das instituições de pesquisa nos Estados Unidos; de outro, a crítica
de Marcuse da “ciência como ideologia”. Diferenciando dialética de retórica, o autor considera que o
primeiro grupo observado, isto é, os cientistas relacionados ao establishment científico nos Estados
Unidos, compartilhava os mesmos pressupostos relacionados à neutralidade da ciência, à dominação da
natureza e a idéia de que esta última era um campo livre de valores e aberto à manipulação pela ciência.
Exatamente porque compatilhavam estes pressupostos, não estavam voltados ao questionamento da ciência
mesma, mas admitiam a necessidade de debater os rumos a serem seguidos pela pesquisa científica. O que
Rehg denomina o “SR model”, isto é, o modelo da responsabilidade social da ciência e dos cientistas é a
visualização dos debates a respeito da necessidade da pesquisa científica e de que maneira fazer com que
ela seja sempre uma força produtiva positiva para a sociedade. Isso necessariamente conduz os
argumentadores a produzir motivos que sirvam à defesa de suas posições e opiniões sobre os rumos da
ciência. Motivos e opiniões que incidem sobre a vida política e que se tornam imediatamente políticos – no
sentido forte do termo, que designa a disputa de interesses diferentes, mas legítimos, numa dada
sociedade. O modelo da responsabilidade social “manuseia” dois tipos principais de argumentos, de tal
modo que “social” pode tanto ter um significado moral, não restrito à qualquer sociedade em particular,
mas à humanidade, como pode, de um momento para outro, por vezes no discurso da mesma pessoa,
transformar-se num argumento relacionado à responsabilidade com os destinos da nação; os limites
territoriais e a população tornam-se o que é preciso defender a qualquer custo e a ciência não mais
interessa à humanidade, mas à nação. No centro desse argumento, a evocação de parte da liberdade
específica das ciências – a liberdade de trabalhar sem nenhum tipo de restrição de ordem política, que se
transformou numa necessidade de não restrição territorial – perde terreno para o que os próprios
cientistas, se fossem coerentes com o próprio discurso, denominariam um interesse menor, não-científico.
Nesse mesmo texto, a apresentação do problema da liberdade da ciência como algo que “anula” os
controles democráticos e as próprias bases nas quais está fundada a idéia de democracia é um ótimo
exemplo das tentativas freqüentes das “comunidades científicas” em convencer as sociedades a suportarem
os custos inerentes à manutenção de sistemas de produção de conhecimento sem que seja concedido o
direito de ao menos duvidar da pertinência desta destinação (REHG; 2003).
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destruição mútua, Michel Foucault havia apontado o caráter estimulante e parasita de um sistema de

poderes sustentado no prolongamento da vida. O biopoder, o poder sobre a vida, reinventou-se

continuamente num sistema de tecnologias coligadas que sempre teve como principais objetivos a

preservação e a extensão da vida. Com a Guerra Fria, emerge uma espécie de pulsão de morte coletiva,

um elemento aparentemente destoante do sistema biopolítico. E isso porque, como nova expressão do

poder, de um poder não-despótico como o descreveu Foucault, o conjunto dos biopoderes não causou

uma reação contrária de negação da vida. Ao contrário, um de seus efeitos foi exatamente o de uma

apropriação muito particular da vida como um valor por parte dos que a tiveram estendida para ser

melhor e mais eficientemente aproveitada. Por isso, a pulsão de morte da Guerra Fria, a mobilização

constante e crescente de recursos materiais para a destruição total, não deveria ser considerada

simplesmente nem o efeito do antagonismo ideológico nem o de uma negação irracional da vida. Por

outro lado, a produção da dissuasão mútua e da aniquilação total também se colocava fora do sistema

das relações sociais e políticas que sustentavam a divisão ideológica entre o capitalismo e o comunismo

da cortina de ferro. Seu caráter belicista, como se a guerra fosse realmente sua única finalidade,

também não poderia prevalecer como explicação principal, exatamente porque o centro de gravidade

da corrida armamentista apoiava-se na não-ocorrência da guerra total. Portanto, a acumulação de

capacidade destrutiva não poderia ser esgotada nem como um efeito secundário das clivagens

ideológicas nem como uma espécie de abandono do instinto coletivo de sobrevivência. Assim, ainda

que o conceito biopoder englobe necessariamente as ciências modernas, é possível pensar que a

tecnocientificização da guerra, que recebe um impulso inicial durante a Primeira Guerra Mundial, logo

começa a ditar o ritmo da acumulação e da eficácia das capacidades destrutivas.

Talvez por isso esteve em jogo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a vitalização de um

duplo e intenso movimento retórico com relação às ciências. O primeiro deles diz respeito a um

esfriamento dos debates sobre a dimensão sociotécnica das tecnociências. E o segundo corresponde à

hegemonização das noções da neutralidade e cientificidade como  características naturais das ciências,

um processo ao qual poderíamos chamar de naturalização das cientificidades. Esfriar o debate

significava a internalização das polêmicas, descrevendo-as como próprias das ciências (daí o uso de um

vocabulário às vezes incompreensível ao público dito “leigo”). Ao mesmo tempo sua aceitação tácita foi

articulada pela proliferação dos estereótipos que caricaturizavam a atuação dos cientistas e a produção

do conhecimento. Possivelmente, seria exatamente em razão de tal esfriamento que atualmente o grau

de intervenção das tecnociências na vida cotidiana é visto com alguma surpresa, sobretudo pela

imprensa. Como poderemos ver em detalhe no primeiro capítulo deste trabalho, o valor e o sentido
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que têm as ciências para os próprios cientistas nunca são comunicados da mesma forma para

interlocutores não-cientistas. De modo geral, os cientistas descrevem a ciência como um fim em si

mesma; a produção de conhecimento justificando-se apenas se puder conduzir a mais produção de

conhecimento. Já quando têm que dialogar sobre sua atividade com o público leigo, os cientistas

preocupam-se em traduzir e ressignificar seu trabalho, agregando-lhe “aplicações” ou extrapolando o

estágio de desenvolvimento em que se encontram em inúmeras promessas. Mesmo em seus momentos

de tensão – e, como escrevemos acima, a explosão das bombas atômicas foi provavelmente o mais

tenso deles – o questionamento dos desenvolvimentos tecnocientíficos poucas vezes superou de forma

significativa as fronteiras das polêmicas intrapares. E ainda assim, em meio às controvérsias sobre

sentido e significado, não se paralisou nem a produção nem tampouco a institucionalização dos

sistemas de produção de conhecimento tecnocientífico.

Esta última tendência, dominante durante a corrida armamentista, evidenciou

definitivamente o fenômeno da  interpenetração e da impossibilidade de se dissociar as ciências das

técnicas. O que não significa que essa aparente calmaria reflita a intensidade das disputas sobre o

estatuto do conhecimento tecnocientífico porque elas não acontecem em freqüentes ou monumentais

mobilizações políticas. A decisão e o ato de detonar as bombas atômicas dizem muito sobre essa

imagem: parece que somente a explosão de fato foi capaz de causar alguma mobilização contrária

relevante. É como se houvesse uma separação muito radical entre o conhecimento como possibilidade

e o conhecimento “colocado em prática”.

A produção tecnocientífica neste ambiente esteve ainda extremamente afetada pela oposição

entre os blocos políticos rivais. Havia espaço mesmo para se exercitar a idéia de um outro tipo de

vínculo orgânico: a idéia de que nos países da cortina de ferro era possível produzir “ciência socialista”,

capaz mesmo de traduzir-se numa ciência revolucionária7. No entanto, como o primeiro capítulo deste

trabalho procura demonstrar, as atividades de institucionalização da produção de conhecimento

científico estruturaram-se partindo do princípio de que sua validade universal demandava também um

sistema unificado de trânsito da informação resultante. Isso era especialmente verdadeiro quando se

7 Isso talvez possa ser possível, caso se trate de culturas realmente diferentes. A esse respeito ver O tempo
mítico hoje, de Laymert Garcia dos Santos (NOVAES; 1992). Ainda que qualquer das culturas construa e
acumule conhecimento sobre a mesma realidade natural, diferem os modos pelos quais elas organizam as
cadeias de relações causais e inter-relacionais. Isto, em tese, lhes habilitaria ou a criação de novos
conhecimentos ou a obtenção de mesmos resultados por meio de caminhos distintos. O que de certo
modo invalida esse raciocínio quando aplicado aos mundos do capitalismo e do socialismo historicamente
existente é a premissa inválida de que as diferenças dos sistemas econômicos e sociopolíticos rivais do
século XX constituíam de fato culturas totalmente distintas entre si.
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tratava de conhecimento tido como “puro” e é claro que à medida que este se mostrava

estrategicamente interessante dos pontos de vista econômico, político e militar podia ser observada

uma restrição ao seu trânsito. Mais tarde, e não sem alguma surpresa, poderíamos constatar que o

sistema construído pelas diversas instituições fomentadoras do desenvolvimento das ciências viu-se

fácil e plenamente adaptado à perda do poder regulador hegemônico dos Estados-nacionais. E isso

porque, ainda que pesassem em conjunto as restrições estratégicas nacionais aos fluxos de informações

científicas, as diversas áreas de conhecimento já haviam esboçado as primeiras redes globais

retroalimentadas de relacionamento e troca de informações, visando a acumulação de conhecimento.

¯ ¯ ¯

Por tudo isso, ao consultar a rica bibliografia sobre a história do desenvolvimento

tecnocientífico na época contemporânea fica a impressão de que permanece, ao longo dos anos, uma

espécie de hiato entre as efervescentes expectativas suscitadas pelas ciências e técnicas no início do

século XX e o conjunto de atividades industriais, comerciais e científicas que hoje denominamos

tecnociências. Tais diferenças não são poucas nem desimportantes. Abrangem, por exemplo, a

combinação, antes não apenas impensável como quase intolerável, das atividades científicas e

empresarias no mesmo indivíduo – o surgimento do cientista-empresário8 – ou o crescimento dos

empreendimentos privados em pesquisa e desenvolvimento9. Exatamente por essa aparente

descontinuidade, elas às vezes nos são apresentadas como se expressassem modificações quase

revolucionárias nos padrões de relacionamento entre a sociedade e os produtores de conhecimento

científico. As responsabilidades e as reflexões com respeito ao significado e aos impactos sociais,

políticos e ambientais resultantes dos desenvolvimentos tecnocientíficos têm sido facilmente

deslocadas pela extrapolação entusiasmada dos potenciais benefícios futuros. A compreensão das

ondas de expectativas geradas pelas tecnociências requer que se tente contornar suas promessas quase

milenaristas veiculadas pela imprensa, e poucas vezes refutadas como tais, inclusive pelos cientistas ou

pelas entidades e instituições que os representam.

Parece ser uma característica persistente de nossa cultura ocidental e judaico-cristã a

percepção de si mesma com um certo ar de satisfação. A manutenção da idéia de um progresso linear e

8 Uma abordagem mais elaborada desse tema fazemos na nota 160, à página 135.
9 Talvez não fosse demais lembrar aqui o temor causado por esse arranjo nos filmes 007; diversas vezes
James Bond teve como sua principal tarefa a devolução do controle total da produção do conhecimento às
instituições geridas pelos Estados democráticos e confiáveis.
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cumulativo sempre esteve na base das sucessivas ondas desse narcisismo cultural. Ainda que isso

pareça paradoxal, já que o que reconhecemos como progresso age de maneira tão destrutiva quanto

cumulativa, foi um tipo de ânimo como esse o sustentáculo do futurismo italiano; foi também ele

quem orientou diversos projetos de desenvolvimento nacional, boa parte deles resultando em

diferentes processos de modernização conservadora10. Por isso, não chega a ser estranho perceber que,

ao cabo dos últimos anos, tem prevalecido entre críticos e entusiastas a constatação de que vivemos

uma era marcada por um singular “superdesenvolvimento” das ciências e das técnicas, merecedor de

nossa mais detida atenção. Para os críticos, é como se emergisse um problema notavelmente novo;

para os entusiastas, é como se, afinal, a porta que dá acesso ao futuro lhes tivesse sido aberta. Nesse

ambiente, até mesmo a cunhagem do termo “tecnociências” parece ter tido seu potencial crítico e

quase denuncista esvaziado. Simplesmente, é como se a inutilidade da distinção entre as ciências das

técnicas não fizesse mais a mínima diferença.

Como um sistema tão complexo e profundo de relações pôde se articular e se estabelecer de

modo que em um dado momento ele apareça diante de nós como elemento provocador de uma

ruptura em seu próprio desenvolvimento, como sugere a seqüência de 2001 mencionada no início

deste texto e, bem mais tarde, surja para alguns como emergência inovadora, quase absoluta,

provocadora de novos questionamentos, sugerindo que percebamos o mundo contemporâneo como

um tempo de passagem e mudanças quase revolucionárias? Ou, posto de outro modo, por que

diversos estudiosos e pesquisadores não preocupados especificamente com a problematização do

acúmulo do conhecimento podem, em um dado momento, perceber as tecnociências como efeito de

um tipo inesperado de superdesenvolvimento? A resposta mais apropriada a este questionamento

reside na própria complexidade das relações que, baseadas numa estrutura de ressonâncias constantes,

profundas e muitas vezes distantes do ponto de origem, dificultam uma melhor compreensão da

magnitude e da escala dos fenômenos envolvidos. Ainda que essa resposta seja parcialmente correta –

 porque a complexidade e o inter-relacionamento não são emergências típicas apenas dos

desenvolvimentos tecnocientíficos das sociedades ocidentalizadas – exige-se que esses fenômenos

sejam analisados sob esse prisma e a partir desse ponto de vista.

¯ ¯ ¯

10 Por modernização conservadora entendemos a substituição total ou parcial dos meios e técnicas de
produção objetivando novos patamares de produtividade e acumulação sem que para isso modifiquem-se
profundamente as relações de poder entre o capital e o trabalho.
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Este trabalho é composto por três capítulos. No primeiro, “A SBPC e a sistematização da

produção científica no Brasil” procuramos mostrar algumas das intervenções organizadas por aquela

entidade no sentido de facilitar a institucionalização da produção científica brasileira. Pode-se dizer,

com grau razoável de certeza, que uma parcela da historiografia vem amarrando as ações da maioria

dos agentes históricos em torno do conceito de Estado-nação, de um modo tal que, mesmo ações

internacionalistas não eram jamais antevistas como capazes de romper o laço nacional, que ainda

permanecia soberano. Mesmo hoje isso é ainda tão forte que somos capazes de estabelecer relações

sociais do tipo tido como global sem que nos distanciemos, nem física nem virtualmente, do espaço

nacional. Seguindo esse raciocínio, pretendemos que nossa análise seja uma reavaliação das ações da

SBPC e dos cientistas que falavam em seu nome de modo a salientar a existência de comportamento de

caráter transnacional, consubstanciado na primazia da externalidade absoluta da ciência em relação às

nacionalidades.

A partir dos dois últimos capítulos, exploramos diversas relações de afinidade entre o sistema

de produção de conhecimento científico e tecnocientífico, o cinema e o comportamento do modo de

produção capitalista. O momento no qual se começa a consolidar o sistema de produção de

conhecimento no Brasil segundo as restrições e demandas impostas pelo recurso à justificativa da

colaboração para a construção do Estado-nação é o mesmo não qual a produção tecnocientífica

começa a revelar suas preferências por um sistema transnacionalizado de troca e elaboração de

conhecimento. Por isso, optamos por abordar o papel que teve e tem o cinema como veículo de temas

simbólicos e imateriais imprescindíveis ao desenvolvimento da tecnociência globalizada (ainda que

essa expressão seja quase pleonástica). Escolhemos o cinema em razão de uma premissa: a da

transversalidade implícita ao trânsito contínuo dos bens simbólicos. Abordamos os estereótipos dos

cientistas porque em nosso percurso de pesquisa nos pareceu plausível sustentar que sua

permanência, ao contrário do que pode inicialmente dar a entender, sugere maleabilidade e facilidade

para sua apropriação por parte do complexo tecnocientífico. E isso sem que eles, os estereótipos,

pareçam ser de fato manipulados pelos cientistas e tecnocientistas.

No terceiro capítulo, privilegiamos os temas ligados à eugenia porque eles levam ao

paroxismo a discussão sobre nossa incapacidade de instituir democraticamente limites impositivos aos

desenvolvimentos tecnocientíficos: renova-se a eugenia em um ambiente político asséptico, no qual o

nazismo ou parece ser “apenas história” ou revive nos comportamentos estereotípicos de jovens

neonazistas expressando um racismo chão e ultrapassado. Nessa conjuntura, isso exprime um

ambiente em que as tecnociências atuam como os agentes contemporâneos de poderes que preferem
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parecer não ter centro identificável.

Antes de começar, algumas orientações para o leitor deste trabalho. Primeiro, sobre o uso

dos termos ciência e tecnociência. O sistema de produção de conhecimento hoje em funcionamento é

melhor traduzido pelo conceito “tecnociência” do que por seus antecessores “ciência e tecnologia” ou

“pesquisa e desenvolvimento”. O neologismo criado pela junção dos dois termos procura evidenciar,

senão uma ruptura, uma transformação qualitativa na maneira pela qual a produção de conhecimento

científico ajustou-se aos novos arranjos produtivos. No decorrer deste trabalho, alterna-se o uso dos

termos “ciência(s)”, “cientista(s)”, “tecnociência(s)”, “tecnocientista(s)” e “tecnologia(s)”. Em nenhum

momento seu uso é arbitrário ou injustificado. Não são termos de fato comutáveis. Representam, sob

nosso ponto de vista, valores comportamentais e sócio-históricos distintos sem que, no entanto,

designem “épocas” apropriadas a seu uso. Se, conceitualmente, ciência é sucedida pela tecnociência, o

fenômeno que deu origem a esta última não tornou a primeira imediatamente obsoleta, mas deu-lhe

novos significados. Aqui, seu emprego não está referido apenas às formas conceituais, mas às maneiras

pelas quais os contextos lhes constroem associações, o que permitiu seu uso simultâneo, aqui,

inclusive, em uma mesma frase.

Segundo, sobre o uso de citações em língua estrangeira. Neste texto são mais freqüentes

aquelas em inglês. Optamos por manter no corpo do texto as citações em sua forma original, mas elas

se fazem acompanhar de tradução livre no rodapé da página11. Há também diversas citações oriundas

do português como grafado em Portugal.

Por último, sobre as notações bibliográficas. A norma brasileira para tais citações exige que se

aponte como data da obra aquela em que ela foi publicada. No curso desta pesquisa encontramos

alguma incompatibilidade entre esta norma e as datas das publicações originais, principalmente

quando se trata (a) de coletâneas de artigos de um mesmo autor, (b) reedições de textos muito antigos,

(c) edições de traduções tardias, feitas muito depois da primeira publicação do texto ou da produção

do filme e, finalmente, (d) das novíssimas publicações on-line de textos e imagens de livre consulta na

rede Internet12. Por isso, sempre que o leitor encontrar uma data de publicação entre parênteses

11 Há uma exceção, para a expressão “a re-phrasing of Modernity within the framework of globalisation”,
de Stuart Hall e citada à página 142, para a qual não encontramos tradução satisfatória. Sua literalização
como “refrasear a modernidade” aproxima-se do sentido que lhe quis dar o autor, no entanto não o
expressa completamente.
12 Para referências oriundas da Internet tem sido comum mencionar a data da consulta ao sítio depositário
da informação. Tanto esta como outras estratégias falham pela flexibilidade com que as informações
entram, saem e circulam na rede. Ao mesmo tempo em que há domínios (o modelo www.xxxx.xxx)   que
“caem” por falta de renovação das licenças de uso, existem os sítios especializados no arquivamento de

http://www.xxxx.xxx
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seguida de outra entre colchetes (2001 [circa séc. IV a.C.]), isso significa que, para aquela obra,

consideramos relevante e necessário distinguir a data de publicação da versão consultada da data de

sua elaboração. Assim, primeiro vem a data como exigida pela norma, a da publicação consultada, logo

depois a data da primeira vez em que o texto, a imagem ou o filme foram publicados. Com isso

queremos evitar que Platão pareça ter escrito A República em 2001. A seção Bibliografia ao final deste

trabalho citará as obras da mesma maneira, com uma exceção. Quando se trata de coletânea de artigos

de um mesmo autor ou de autores diversos para os quais são várias as datas originais de publicação,

citamos no corpo do texto da seguinte forma: a data da publicação no Brasil, seguida da data da

primeira publicação do texto ou artigo; também citamos entre colchetes a data da publicação do livro

que contém o artigo, se se tratar de tradução tardia, ou apenas a data de publicação no Brasil (sem

adendos) se a referência em questão for uma coletânea organizada especificamente para o público

leitor ou espectador brasileiro.

toda a informação um dia publicada na Web. Isso sem contar as inúmeras republicações de textos e
imagens, para as quais não se pode nem ao menos ter a certeza de que são exatamente iguais à primeira vez
em que foram expostas à voracidade por informação dos consulentes digitais. Por isso, sempre que
possível, adotamos o procedimento de citar como data da informação aquela que o próprio sítio determina
para si mesmo. Quando se trata de informação republicada (como no caso dos textos de Francis Galton)
combinamos essa data com a data da publicação original, como esclarecemos ao final desta Introdução.



1 - A SBPC e a Sistematização da Produção Científica

A observação antropológica do trabalho científico já revelou que seu raio de ação não se

circunscreve apenas aos laboratórios; passa também pelas disputas por credibilidade, pela

possibilidade da publicação de artigos e pela competição pelos recursos logísticos e financeiros para

dar suporte às pesquisas (LATOUR; WOOLGAR: 1997). Porém, a intensificação da produção

tecnocientífica, ou ainda, sua própria constituição em um sistema que produz tecnociência, tende a

concentrar a atenção do observador em determinados pontos da rede na qual estão inseridos os

laboratórios e os cientistas, criando a impressão de que suas diversas relações constitutivas estão

restritas apenas a eles. Esse tipo de posição tende a reforçar o simbolismo de que há um lugar próprio

para a produção do conhecimento científico: é o mito do laboratório puro.

Quando se deseja falar sobre ciência ou tecnociência no Brasil, o que se deveria considerar

em primeiro lugar? Ou seja, quais deveriam ser os principais atores em cena, e em torno de quais

debates, consensos e dissensos, eles estariam dispostos? Algumas respostas mais imediatas, ainda que

correspondam parcialmente ao atual estágio da produção tecnocientífica, não revelam a extensão

ampliada dos interesses coligados e atuantes que concorrem favorecendo tanto a manutenção como a

reprodução ampliada de sua existência. Por exemplo, em 1998 e 1999 o jornal Folha de São Paulo

dedicou-se a elaborar o que denominou um ranking da produção científica brasileira. Como critério

principal o jornal buscou quais seriam os “cientistas brasileiros com mais de 200 citações no SCI

(Science Citation Index)”  (Folha de São Paulo: 12/09/1999). Exclusivamente intestino, o método

escolhido para a criação do ranking parece querer nos dizer que a tecnociência começa e termina nos

laboratórios e é, ou pode ser, quantificada e qualificada por meio das citações dos trabalhos realizados

nos diversos campos de pesquisa13. Artigos e revistas científicas tornaram-se a grande vitrine do

trabalho tecnocientífico, onde os tecnocientistas e seus objetos de pesquisa tornam-se acessíveis a

qualquer um, senão por meio do entendimento direto do que escrevem em seus artigos, por meio do

intercâmbio de citações.

Há duas, dentre as diferentes acepções usuais na consideração analítica do trabalho

13 Esse recurso acaba também por privilegiar os trabalhos divulgados em língua inglesa.
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científico, que nos interessa aqui considerar. Uma delas, a mais tradicional, é aquela relacionada à

dimensão neutra do trabalho tecnocientífico. A outra diz respeito à consideração da forma de rede de

interesses que seria a mais adequada à visualização do sistema de produção de conhecimento

tecnocientífico. Essas duas vertentes trabalham com temporalidades distintas: a primeira sustenta-se na

idéia da permanência transhistórica de todo conhecimento científico o que lhe confere um caráter

atemporal (por conseguinte, uma a-historicidade) e, portanto, sua validade independente de

condicionantes ou influentes culturais de toda ordem. A segunda trabalha com uma temporalidade

imediata. Isso significa que sua demonstração sobre o caráter inter-relacional da produção

tecnocientífica, requer necessariamente que se considere a tecnociência como ente ampliado, ou seja,

subentende e persegue sua continuidade em todo o tecido cultural. Este capítulo pretende inserir-se

no interstício entre essas duas vertentes analíticas, que é aquele relacionado com a temporalidade da

duração histórica, num espaço-tempo específico. Para isso, teremos como fonte principalmente a

revista Ciência e Cultura, publicação da SBPC.

Uma das organizações mais identificadas com a produção desse sistema no Brasil é a SBPC, a

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Uma associação de cientistas que congrega

associados de todas as áreas da produção de conhecimento no Brasil, fundada ao fim da década de

1940. Neste capítulo, procuraremos refletir sobre a trajetória da constituição da SBPC, como uma

maneira de identificar formas de construção da auto-imagem que os cientistas têm de si próprios.

Pretendemos mostrar a maneira dialética pela qual esta auto-imagem foi construída e como, devagar,

ela constituía os discursos e as práticas dos cientistas. O grupo de cientistas que organizou a SBPC,

buscando constituir um sistema produtor de ciência, viu-se constrangido a ter de também produzir os

sentidos, os significados dele. Um jogo entre uma existência em constante modificação – o sistema de

fato cresce e produz cada vez mais – e que portanto acumula sentidos diferenciados, e uma

necessidade de preservar um núcleo de sentido “originário”.  Em outras palavras, o termo ciência

admitia polissemia num momento e em outro precisava ser descrito como algo imutável.

Em São Paulo, no ano de 1948, um grupo de cerca de 60 pessoas decidiu reunir-se com o

objetivo de discutir maneiras de promover o crescimento da ciência no Brasil. A defesa do “progresso

da ciência” no Brasil seria o programa de atuação da recém-fundada Sociedade Brasileira para o

Progresso da Ciência (SBPC). Como modelo, associações do mesmo caráter e com objetivos similares,

que já existiam em outros países, como a da Inglaterra, por exemplo14. Rapidamente organizada, a

14 Na verdade, a Inglaterra é o caso paradigmático, já que a entidade britânica foi a primeira do gênero em
todo o mundo, tornando-se a fonte inspiradora para os demais grupos de cientistas em outros países.
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SBPC já no ano seguinte editava um órgão de divulgação, a revista Ciência e Cultura. Dentre as várias

possíveis atividades às quais poderia se dedicar uma associação desse tipo, é significativo que a SBPC

tenha escolhido como uma de suas prioridades a manutenção de um canal de comunicação próprio,

sublinhado pelo fato de que não era exatamente fácil a edição de revistas e similares no início da

década de 1950, no Brasil.

Como de antemão sugere o título dado à publicação, os cientistas demarcaram-se por

exclusão em referência à cultura. Seu desejo foi o de estabelecer um lugar de enunciação dentro da

cultura e, conseqüentemente, para fora do mundo da ciência. Diferentemente do que acontece com

outros empreendimentos do tipo – os diversos segmentos da sociedade civil procurando potencializar

seus interesses por meio da organização, porém com todos dialogando dentro da cultura – os

cientistas construíram para si uma imagem que fundia a figura do cidadão (com direito à palavra e à

organização, reivindicando direitos) com a do mediador ou, de modo mais apropriado, a do tradutor. A

ciência precisava ser explicada.

Seu discurso esteve algumas vezes orientado ao debate sobre os principais interesses da

humanidade. E isso os fazia enunciar freqüentemente o que consideravam ser as principais

características da civilização. Os cientistas acreditavam desempenhar um papel fundamental no

processo civilizatório:

só a Ciência pura resiste ao pêso da exigente premissa, de irreversibilidade
de aquisições úteis para a espécie. ( ) Todos os membros de uma
sociedade, todos os povos, curvam-se igualmente diante destas duas coisas
irreversíveis: a ciência e a morte. ( ) A Ciência pura começa ditando leis
a um povo e transformando assim a fisionomia de sua cultura. Os
mandamentos científicos são tão ou mais rígidos que qualquer dogma
religioso15.

Imbuídos de um sentimento quase missionário, por meio de Ciência e Cultura eles

pretendiam explicar à sociedade quais eram de fato seus interesses (os da sociedade), como ela deveria

persegui-los e a quem delegar poder e privilégios (direitos) para torná-los concretos. A sociedade

deveria delegar à ciência, e aos seus tradutores legítimos, os cientistas, o privilégio de legisladora

cultural. Mas a “necessidade” da ciência não era de fato uma escolha a ser feita pela sociedade. O

mundo hobbesiano do estado de natureza, da luta de todos contra todos, superado pelo contrato

social que unificava simbolicamente o poder de todos, entregando-o ao Estado, deixava, nas palavras

dos cientistas, de ser uma função do acordo entre os indivíduos para tornar-se um efeito da falta da

15 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 123.
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ciência, da pesquisa e das elites:

O problema é, pois, o de legitimar, de justificar e de convencer da
necessidade que tem o Estado de favorecer, incentivar, amparar e custear a
pesquisa científica. Pode o Estado viver sem as elites? Li algures, a seguinte
proposição hipotética: admitamos que um cataclisma eliminasse da face
da terra todos os seres de elite, deixando o restante da população do
mundo com todos os confortos, aparelhagem, hospitais, drogas, meios de
transporte. Qual o resultado? Mergulharíamos imediatamente na maior
desordem, na maior ignorância, na maior ignomínia, pobreza, miséria,
fome, peste, tendo diante de nós e à nossa disposição todo o instrumento
que a civilização criou através da ciência, incapazes de usar todos os seus
benefícios. Esta visão de horror, como num apocalipse, não se realizará.
Mas pode-se pensar nas nações que se descuidam da pesquisa, e achar
nesse descuido a explicação do seu baixo nível cultural16.

O problema é que tal trabalho de convencimento não parecia tão fácil, como a primeira

observação dos discursos sobre a natureza do conhecimento científico poderia sugerir. Tentando

parecer habituados à vida dentro do mundo da ciência, os cientistas pareciam demonstrar um certo

desânimo e desilusão à acolhida com que eram recebidas suas idéias políticas. A resistência em aceitar

essas idéias e opiniões parecia aumentar o espectro da intervenção ambicionada. Formar não apenas

cientistas, mas públicos dispostos a aceitar, com o mínimo de contestação, o que eles sustentavam

tornou-se uma espécie de programa ampliado da atuação da SPBC.

De certo modo, é como se soubessem, tivessem clareza sobre as modificações que

pretendiam imprimir à sociedade. O que não se aceitava de modo algum era a possibilidade do

movimento em mão contrária, isto é, a sociedade jamais modificaria a ciência. Comparando-se à

religião, mas evitando competir com ela, retiravam dessa relação um benefício um tanto quanto

inesperado: emprestavam dela a transcendentalidade. Aliás, é interessante observar que, em outro

contexto, Max Weber, em sua conferência “A Ciência Como Vocação”, já alertava à audiência que o

assistia de que “não existe ciência inteiramente isenta de pressupostos… ciência alguma tem condição

de provar seu valor a quem lhe rejeite os pressupostos” ( WEBER; 2002: 49). Weber asseverava que isto

aproximava a ciência da religião, na medida em que esta também era fundada em pressupostos

incontornáveis para o crente, inclusive o crente teólogo. Os cientistas e simpatizantes do progresso da

ciência que escreviam em Ciência e Cultura parecem nunca se ter dado conta dessa peculiaridade.

Nesse ponto, foram incapazes de defasar-se de sua própria posição e perceber que repetiam

insistentemente a necessidade de defesa da ciência e da promoção de seu progresso, mas jamais se

16 Ciência e Cultura: vol. V , n. 4, 1953, p. 183.
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sentiram no dever de explicitar que aos que apoiariam um projeto daquela magnitude que a natureza

da crença nas verdades científicas era formalmente muito próxima àquela da crença religiosa. Aqui,

talvez, imaginassem repetir seus predecessores, os grandes gênios científicos que acreditavam revelar o

modus operandi de Deus, sua engenharia divina, por meio da compreensão da matemática celeste.

Evolucionistas – no melhor estilo darwinista – também acreditavam que a ciência oferecia à espécie

“aquisições úteis” e irreversíveis. E de novo não apenas estariam habilitados a conhecer passo a passo o

plano divino como agora também poderiam auxiliá-lo, acelerando-o e modificando-o.

Publicidade em Ciência e Cultura

Ciência e Cultura “aparecia” em um volume anual, dividido em 4 exemplares trimestrais.
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Irregular desde a fundação, porém sem jamais terem falhado os quatro exemplares anuais, somente em

1953 sua publicação passou a ser feita nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Sempre

contou com publicidade: laboratórios farmacêuticos, gráficas e anúncios de material de laboratório

como microscópios, entre outros. Seus primeiros números, de 1949 até dezembro de 1951, foram

ainda parcialmente subsidiados pela “benemerência de Francisco Pignatari”17, industrial paulista.

Mesmo assim, a revista era vendida aos interessados18. Trazia artigos assinados sobre variados temas,

reproduções de matérias de jornais e revistas, correspondências enviadas e recebidas pela entidade,

editoriais, resenhas de livros. Também funcionava como órgão de divulgação dos encontros anuais da

SBPC. No final da década de 1950, a SBPC tentou editar em paralelo à revista a “Coleção Ciência e

Cultura”, com “monografias” sobre temas específicos em ciências19.

Por meio do trabalho com Ciência e Cultura, procuraremos demonstrar algumas das

relações sociais que vieram a se tornar objeto de interesse – para intervir, reformar ou remodelar – dos

cientistas brasileiros e em nome de quais interesses autoproclamados eles diziam agir. Aos poucos

pretendemos deixar claro ao leitor que por meio da SBPC, de seu incipiente trabalho, foi sendo

construído também no Brasil um sistema de produção científica. A SBPC agiu elaborando imagens e

idéias a respeito da utilidade da ciência e de sua especificidade; do virtuosismo, desprendimento e

competência dos cientistas – imanência e corolário da dedicação “desinteressada” à construção da

ciência. Mas agia também realizando diversas intervenções junto à sociedade civil e ao Estado visando

facilitar o funcionamento “prático” do sistema: salários dos cientistas, sistema educacional brasileiro,

bibliotecas, burocracia etc.; tudo poderia ser objeto da consideração dos cientistas e matéria em

Ciência e Cultura.

A efetivação deste sistema de produção de conhecimento científico no Brasil obedeceu a

condicionantes e determinantes distintos daqueles europeus ou norte-americanos. Ainda que no Brasil

a capacidade de produção desse tipo de conhecimento seja insignificante, quando comparada às

demais nações, é forçoso reconhecer que, contados do início da década de 1950, os quarenta anos

subseqüentes foram tempos nos quais pôde ser observada a construção de um complexo sistema de

produção tecnocientífica. Esse sistema não deve ser visualizado apenas nos diversos laboratórios,

17 Essa referência consta das primeiras páginas de todas as revistas financiadas com aquele subsídio.
18 Seu preço de capa saltou de Cr$ 10,00 o exemplar em 1949, para Cr$ 15,00 em 1951, para R$ 25,00 em
1952, para Cr$ 40,00 em 1956 (mesmo ano no qual passou a receber subsídios do Conselho Nacional de
Pesquisas), chegando a Cr$ 50,00 em 1957, preço que durou até pelo menos dezembro de 1959.
19 Os dois primeiros volumes da coleção eram anunciados na edição de junho de 1959: Mecanismos das
Reações Orgânicas, de H. Hauptmann e Fatôres de Crescimento e Microorganismos, de Amadeu Cury e
Gilberto G. Vilela.
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máquinas e equipamentos alocados ao serviço tecnocientífico. Ele significa também todo o aparato

burocrático de financiamento de pesquisas, aferição de resultados e fiscalização da destinação de

recursos públicos; a legitimação institucional para a busca de recursos transnacionais, seja na forma de

cooperação estatal ou paraestatal, seja na forma de aplicação de recursos ou na decisão da manutenção

de setores de pesquisa tecnocientífica em empresas transnacionais instaladas no país; significa também

um sistema legal, com legislação constitucional e infraconstitucional que regula a concessão de bolsas

de pesquisa a grupos ou mesmo a pesquisadores individuais; o trabalho das diversas áreas de pesquisa

e a discussão de aspectos éticos e legais do desenvolvimento de pesquisas; ainda, a existência de

sistema federal de incentivo à pesquisa em todos os campos de conhecimento, bem como a

instauração de sistemas estaduais com o mesmo tipo de incentivo. A observação detalhada de todo o

aparato, de toda a estrutura nacional atualmente existente que dá suporte e favorece a criação e a

reprodução do conhecimento tecnocientífico, quando comparada às reivindicações e às preocupações

manifestadas pelos fundadores da SBPC e pelos autores de artigos de Ciência e Cultura, é realmente

impressionante. E isso ocorre não tanto por sua capacidade produtiva, mas pelo conjunto de relações

sociais que foi (é, ainda) capaz de mobilizar.

Tanto a criação de uma entidade como a SBPC, como também seu rápido crescimento e

principalmente sua durabilidade sugerem que havia entre os cientistas um sentimento comum sobre a

necessidade de mudanças nas estruturas da sociedade brasileira. Ela deveria tornar-se mais sensível não

apenas à preexistência da ciência no Brasil, mas também e principalmente à criação de condições para

seu desenvolvimento sistemático. A doação de uma quantia em espécie pelo industrial Francisco

Pignatari, que garantiu a edição dos primeiros números de Ciência e Cultura; o número de sócios da

SBPC, que crescia a cada publicação da revista20; a realização da Reunião Anual em diversas cidades do

país; as várias evidências do contato existente entre a SPBC, os governantes e a imprensa, mostrando

como a entidade havia se tornado um interlocutor político com algum peso e representatividade e até

mesmo a presença de publicidade já também desde o primeiro número de Ciência e Cultura, tudo isso

demonstra que havia uma boa receptividade ao discurso da SBPC.

Atentemos também para o conjunto de relações sociais que os sócio-fundadores da SPBC

querem criar ou modificar. A SBPC não partia de nenhum ponto zero, ou seja, já havia um lugar no

qual a ciência no Brasil deveria se inscrever; um lugar previamente demarcado por desenvolvimentos

anteriores. Isso porque pelos menos dois aspectos relacionados à existência da pesquisa científica no

20 Nos primeiros anos Ciência e Cultura publicava, regularmente, o nome dos sócios e dos novos sócios.
Nenhum deles precisava ser reconhecido por seus pares ou pela sociedade como cientista.
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Brasil estavam bem estabelecidos.

O primeiro deles, sobre a existência própria das ciências, diz respeito ao desejo de se inserir

em um sistema de produção de conhecimento já em constituição muito antes da fundação da SBPC, ou

seja, nunca se tratou da reinvenção das ciências. Claro estava que a SBPC pretendia colaborar na

promoção do progresso da ciência no Brasil a partir de um certo patamar de existência da própria

ciência. Ou seja, interessava à SBPC a possibilidade de integrar a nação a um circuito previamente

existente de produção científica. Integrar e criar várias maneiras de fazer isso: essa é uma das

especificidades da trajetória da SBPC que, a partir da revista Ciência e Cultura, queremos demonstrar.

A importância da ciência, ainda que os discursos por vezes a buscassem em outro lugar (aquele da sua

evidente eficiência), era dada historicamente; e como primeiras lições deveríamos reconhecer sua

permanência no tempo e sua contribuição para o desenvolvimento dos países:

o volume de trabalhos e o comparecimento dos Congressistas
quadruplicaram e o interesse despertado nos não cientistas, mas
interessados no desenvolvimento da ciência do País, foi multiplicado por
um coeficiente difícil de avaliar, mas que deve ser da ordem de meia a
uma centena. Tudo isso feito, até agora, sem o bafejo oficial, seguindo
apenas as trilhas naturais que já eram aparentes em outros países e que a
SBPC vai encontrando no seu caminho, impulsionada pelas mesmas forças
que condicionaram o progresso da ciência nos países mais avançados,
vencendo a ação corrosiva dos incrédulos, a obstinácia dos homens da
meia ciência e a viscosidade do meio21.

À medida que algumas iniciativas da entidade tinham sucesso, mas principalmente à medida

que o número de interessados em apoiar o crescimento da ciência aumentava – claro, media-se esse

crescimento pelo aumento do número de sócios e do número de participantes nas reuniões anuais –

 essa importância histórica sublinhava-se.

Em segundo lugar, não é que já não houvesse um certo desenvolvimento científico no Brasil.

Ele existia, e isso podia ser comprovado de várias maneiras, a partir da própria revista Ciência e

Cultura: circulava, entre uns poucos cientistas é verdade, bibliografia especializada em língua

estrangeira22; havia alguns poucos institutos de pesquisa em funcionamento; havia também uma outra

21 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3-4, 1952, p. 69.
22 Há, desde os primeiros números de Ciência e Cultura uma seção chamada “Livros e Revistas”, que
produzia resenhas de livros e revistas científicas, a maior parte em língua inglesa ou francesa. No primeiro
volume, são resenhados, por exemplo, os livros Physical Science and Human Values, relatório de um
Simpósio com o mesmo nome acontecido no ano de 1946 na Universidade de Princeton, nos Estados
Unidos; Humour and Humanism in chemistry,  e The Alchemist in Life. Literature and Art, ambos de J.
Read. O livro relatando o simpósio pode ainda hoje ser encontrado na biblioteca do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo.
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associação de cientistas em atividade, a Academia Brasileira de Ciências (ABC); havia alguns poucos

organismos estatais de incentivo à pesquisa. Isso também é perceptível à simples observação do

primeiro exemplar da revista Ciência e Cultura, que desde seu início publicou artigos científicos

oriundos de pesquisas feitas no Brasil e por pesquisadores brasileiros23. Além disso, também desde o

primeiro número, apresentava publicidade dirigida à venda de equipamentos como microscópios e

similares aos cientistas brasileiros24. A presença de pesquisadores estrangeiros nas Universidades e

Institutos de Pesquisa também era uma ocorrência que, se não era exatamente comum, não era

também totalmente estranha ao meio acadêmico brasileiro. Nesse caso costuma-se evocar o exemplo

da Universidade de São Paulo, que convidou e manteve em seus quadros um número significativo de

pesquisadores, alguns com mérito internacional25. Mas houve pesquisadores espalhados por várias

cidades brasileiras, além de São Paulo. Em 1950, por exemplo, o geneticista Giorgio Schreiber teve

publicado em Ciência e Cultura um texto que apresentou no “almoço dos geneticistas, na primeira

Reunião Anual da SBPC, em Campinas (1949)”. Schreiber era italiano, mas àquela altura trabalhava no

Instituto de Biologia da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

Finalmente, uma cooperação entre cientistas de diferentes países estava presente nas páginas da

revistas por meio da publicação de diversos artigos de professores e pesquisadores de Institutos de

23 Ainda que alguns artigos, em biologia por exemplo, fossem um tanto quanto incipientes se comparados ao
que já se pesquisava no exterior. Alguns deles tinham caráter meramente descritivo, o que um autor já
chamou de uma ciência de tipo “humboldtiana”. Devemos lembrar também que o número de trabalhos
apresentados às várias Reuniões Anuais era majoritariamente ligado às pesquisas em biologia.
24 Havia também muita publicidade de remédios, mas isso provavelmente se devesse à grande participação
de médicos como leitores de Ciência e Cultura e como sócios da SBPC. A publicidade da Laborterapica S.A.
– Indústria Química e Farmacêutica, que publicou anúncios em Ciência e Cultura desde seu primeiro
número até pelo menos março de 1959, é melhor exemplo disso. Exceção feita exatamente ao primeiro
número – que trazia publicidade institucional mostrando em fotografia suas “novas instalações” – a
Laborterapica utilizou sempre o  mesmo anúncio para a publicidade do medicamento Precolde Labor, “para
o tratamento eficiente do resfriado”. Nele, como uma assinatura, um slogan acompanhava o nome do
laboratório: “Laborterapica S. A. (Uma  instituição apoiada na confiança do médico)”.
25 No artigo “Reflexões sobre a evolução da pesquisa científica no Brasil”, de Carlos Chagas Filho, um entre
tantos outros que se dedicavam a avaliar o estado da pesquisa brasileira e propor soluções e alternativas,
seu autor aponta a “visita de professores estrangeiros” como um procedimento merecedor de atenção e
melhoramento. Para tanto analisa como insatisfatório o tipo de intercâmbio que vigia naquele momento e
sugere diversas medidas para melhorar o processo: “se tivesse credenciais para indicar as normas que
devem escolher os convidados para este intercâmbio de curto prazo – e talvez as mesmas se adaptem ao de
longo prazo, apontaria as seguintes: a) escolher quem ainda não tenha atingido em seu país às maiores
posições, à chefia de departamentos ou às posições de organização; b) quem, se possível, tenha tido
contacto pessoal anterior com qualquer um dos membros da instituição; c) quem trabalhe os mesmos
assuntos e se possível, as mesmas técnicas que aquelas por nós usadas; d) quem se interesse
particularmente por um problema regional, ou melhor, estudado em nosso país (Ciência e Cultura: vol. IV
, n. 3-4, 1952, p. 85-6)”
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Pesquisa e Universidades de lugares distintos como a Argentina26, Itália ou a França.

A preexistência à fundação da SBPC de iniciativas e produção de conhecimento científico no

Brasil, evidencia que o diagnóstico dos cientistas organizados na nova entidade qualificava esse

patamar de produção como insuficiente. Se essa insuficiência se dava, se reconhecia: a) pela própria

natureza cumulativa do procedimento de criação de conhecimento a que se dedicam os

tecnocientistas; ou b) pelo reconhecimento de que havia espaço para aumentar essa produção a partir

das demais estruturas produtivas no Brasil, ou ainda pela relação de sinergia que poderia se

estabelecer pela conexão destes dois pontos de vista, é algo que procuraremos explorar no decorrer de

nosso trabalho. Mas essas considerações precisam ser acompanhadas de algumas ressalvas, que ajudam

a dimensionar melhor essa preexistência da produção de conhecimento no Brasil. Uma delas é melhor

compreendida por meio de uma espécie de anedota publicada em Ciência e Cultura. Discorrendo

sobre as condições nas quais se produz um trabalho científico, o autor de um artigo menciona

rapidamente a seguinte situação:

antigamente era comum, sobretudo em teses de concurso, o autor da tese
comprar todos os livros que apareciam nas livrarias sobre o assunto a ser
estudado na tese, de maneira que os examinadores não poderiam estar ao
par das "últimas aquisições" sobre o mesmo27.

Mesmo que na frase seguinte o autor redimensione o que descreve, dando ares de anedota

ao que escreveu anteriormente – “entre cientistas, creio que esse tipo de segredo já foi, há muito,

abandonado, mesmo entre nós”28 – o fato é que o ambiente de produção científica podia ser

considerado suficientemente pequeno e restrito ao ponto de poderem-se produzir “segredos” e

obstáculos à circulação da informação científica publicada. É certo que não efetuamos comparação com

o ambiente da velocidade de troca de informação atual, no qual prevalece a quase instantaneidade da

publicação e do acesso à informação. A privação da informação pela simples posse do suporte na qual

ela vem disseminada parece mais indicativo do acanhamento da comunidade científica brasileira do

que um indício de insuficiência da rapidez da circulação e divulgação da informação.

Finalmente, é importante qualificar a área de influência, a capacidade de intervenção da

SBPC, e o que ela representa no âmbito deste trabalho. Isso significa encontrar quais os limites de sua

atuação, os avanços ou mudanças que poderiam conseguir. Não é o caso de cotejar propostas com

26 O professor Braun-Menendez, por exemplo, vinculado ao Instituto de Biologia y Medicina Experimental
de Buenos Aires, era um assíduo colaborador de Ciência e Cultura.
27 Ciência e Cultura: vol. II, n. 3, 1950, p. 217.
28 Ciência e Cultura: vol. II, n. 3, 1950, p. 217.
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sucessos e fracassos (e, como é óbvio que seria, há enormes sucessos nessas tentativas, principalmente

quando considerados em um período de tempo um mais amplo, quanto retumbantes fracassos29) mas

sim qualificá-las. Ainda que as possibilidades de atuação fossem um tanto quanto limitadas e estreitas

(a auto-imagem da potência da ciência talvez lhes obscurecesse isso), o espectro de influência, quem e

o que imaginavam poder atingir e modificar, era bastante amplo.

Em Ciência e Cultura há diversas referências sobre esse trabalho de reestriamento da

sociedade. Ele visou conferir caráter determinante às interferências das ciências na sociedade,

fazendo-a permeável à opinião dos cientistas. Ao mesmo tempo, ela, a sociedade deveria sentir-se no

dever de financiar a produção científica. Algumas delas aparecem nos textos apenas umas poucas

vezes, dentro do período considerado. Mas o que nos autoriza a tomá-las como suficientes

representantes do pensamento da SBPC é o fato de que não há na revista nenhum artigo ou referência

que coloque autores diferentes em campos opostos. De modo geral, seja a partir dos editoriais, ou de

artigos assinados não há nenhum tipo sério de contradição no que diz respeito à reformulação de

várias instituições nacionais de modo a torná-las aptas a receber e tornar a o sistema de produção de

ciência num sistema autônomo30 de produção científica31, seja dentro do Estado (o que parece ser o

29 Referimo-nos especificamente à educação reformulada à imagem dos desejos dos cientistas, mas também à
insistência com a qual pretenderam transformar pesquisa científica em alvo do investimento de
“particulares” (o que não impede constatar que talvez isso fosse algum tipo de antecipação do que seria o
hoje mercado tecnocientífico).
30 Em A Técnica e o Desafio do Século, Jacques Ellul (1968) já abordava o problema da produção da
autonomia das técnicas. O autor desenvolve sua demonstração em torno da autonomia das técnicas em
relação à (a) economia e à política: “a técnica condiciona e provoca as mudanças sociais, políticas e
econômicas. É o motor de todo o resto, apesar das aparências, apesar do orgulho do homem que pretende
que suas teorias filosóficas ainda têm uma força determinante e que seus regimes políticos são decisivos na
evolução” (p. 135); em relação à (b) moral e aos valores espirituais: “a autonomia se manifesta em relação à
moral e aos valores espirituais. A técnica não suporta nenhum julgamento, não aceita limitação alguma” (p.
136); e finalmente em relação ao (c) homem (“toda a cibernética está orientada nesse sentido…ora, é
preciso que isso prossiga. É preciso que o homem ainda seja mais eliminado do circuito. É preciso? Sem
dúvida! O homem escapando à condenação do trabalho, é um ideal! Mas também, toda intervenção do
homem, por mais educado, por mais mecanizado que seja, é uma fonte de erro e de imprevisão. Para esse
autor, as técnicas somente não estão isentas do domínio do relógio, das restrições impostas pelo tempo: “as
máquinas, como as regras técnicas abstratas, estão submetidas à lei da rapidez, e a coordenação supõe o
ajustamento dos tempos” (p. 140).
31 Vista por esse prisma, o da efetiva e cotidiana construção, a ciência não poderia mesmo ser considerada
autônoma, sobre-social, como querem alguns autores. Talvez pudéssemos no máximo falar de uma
autonomia relativa, mas mesmo essa idéia teria também de ser relativizada, dada a óbvia constatação de que
a tecnociência precisa todo o tempo reestriar a sociedade, numa relação sem determinantes. Ou seja, ainda
que poderoso, o sistema de produção científica, precisamente como sistema, precisa negociar todo o
tempo sua existência e sua reprodução. O que talvez o faça crescer ou parecer maior do que é (autônomo)
são as associações sinérgicas que realiza.
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caso considerado na maioria dos argumentos dos apoiadores da SBPC), seja  na relação com a iniciativa

privada.

É possível que controvérsias mais agudas tivessem sido resolvidas em outros fóruns, não

chegando por isso a serem expostas em Ciência e Cultura. Por isso, e como os artigos e editoriais

apareçam na revista por vezes assinados32, outras vezes como posição da revista, tomamos no âmbito

deste trabalho a decisão metodológica de tratá-los todos como uma única fonte, sem qualificar ou

destacar quaisquer dos autores dos artigos como enunciadores de uma opinião pessoal. O

empreendimento que deu origem à SBPC foi razoavelmente consensual a ponto de dirimir ou fazer

parecerem dirimidos quaisquer graves dissenssos entre os membros fundadores da entidade e

mantenedores do seu órgão de divulgação. Também aqui a causa comum de levar adiante o programa

de estabelecimento de um sistema de favorecimento à produção de conhecimento científico

sobrepôs-se às demais divergências.

Procuraremos então demonstrar como os membros fundadores da SBPC imaginavam poder

modificar uma gama de relações sociais, nem todas imediatamente científicas (na acepção que os

próprios membros da SBPC davam a esta palavra). A  partir de Ciência e Cultura buscaremos seguir a

constituição do sistema nacional de produção científica, a amplitude e a natureza das intervenções nas

diversas relações sociais a que ambicionavam os cientistas e seus simpatizantes. Como já mencionamos,

o número crescente de associados em várias cidades do Brasil, bem como a imediata fundação da

revista trimestral além da realização da reunião anual, que desde então não deixou jamais de

acontecer, demonstram que havia como que um sentimento em favor da ciência que, disperso ou

desorganizado, coagulou-se com a constituição da SBPC. Certo que não como um movimento de

massas, mas de organização de setores das elites intelectuais.

Algumas perguntas orientarão nosso percurso: o que é necessário fazer para “defender o

progresso da ciência”? Quais ações derivaram desse elenco de objetivos e quais delas prosperaram ou

se perderam? Por que razões a ciência precisa progredir ou ser defendida? De que ou de quem? Em

quais contextos os membros fundadores e seu órgão de divulgação julgam estar inseridos e como e

onde pretendem modificá-lo?

¯ ¯ ¯

32 Não há um padrão editorial na revista para esse quesito. Há alguns editoriais assinados – prática pouco
comum em órgãos de divulgação dessa natureza – e outros não, bem como acontece com vários artigos e
pequenas notas.
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Em 1952, a revista Ciência e Cultura publicou o texto “Reflexões sôbre a evolução da

pesquisa científica no Brasil”; seu autor, o cientista Carlos Chagas Filho, trabalhava no Instituto de

Biofísica da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. A Sociedade Brasileira para o Progresso da

Ciência (SBPC) completava já cinco anos de existência, um a mais do que seu órgão de divulgação. Os

textos que Ciência e Cultura publicava recorrentemente tratando da necessidade e da importância do

desenvolvimento da pesquisa científica para o progresso das nações, apresentavam uma estrutura por

vezes repetitiva. Temas como o local apropriado para o trabalho dos cientistas, sua posição no sistema

educacional, as relações institucionais entre eles e o Estado, a formação contínua de profissionais das

ciências, entre outros, constituíam o centro das preocupações dos militantes da SBPC. Uma crença

sincera, quase ingênua, no potencial positivo e transformador das ciências era pontuada por reflexões

equilibradas e conscientes sobre o tamanho da empreitada a que se dedicavam, já que ainda estavam

longe das condições de compreensão do que é o progresso científico e de
como a sociedade conquista esta ciência de que tanto precisa, e não
podemos prevêr ainda quando poderemos descansar nesse descanso que
para nós significa apenas a dedicação integral à experimentação e ao
laboratório33.

Nesse pequeno trecho, a definição sintética do que seria o trabalho a que a SBPC se

propunha a realizar. Estabeleceram-se os atores, a sociedade e a ciência; e seus papéis, de agente

transformador e de paciente. Era preciso, primeiro, convencer o paciente da eficácia da intervenção.

Seu discurso define a dicotomia que dá início ao trabalho: ciência e sociedade. As principais perguntas

que se propõem: como mostrar a esta sociedade o quanto ela precisa de nós? Como convencê-la de

que há um potencial encerrado em nossa capacidade de produzir conhecimento que, represado,

precisa ser liberado? Como o que lhes interessava era poder dedicar-se o quanto antes ao “descanso”

do laboratório, convencimento e ações para produzir as condições ideais de trabalho estavam sempre

juntos. O discurso e a prática mostravam-se indissociados e nesse caso o discurso era a prática.

Convencer a sociedade de que ela precisava da ciência e dos cientistas implicava, no ponto de vista dos

fundadores da SBPC, produzir o mais amplo consentimento coletivo que permitisse uma contínua

mobilização de recursos sócio-econômicos destinados a produzir e reproduzir o conhecimento

científico. Tal consentimento, como um discurso que dobra-se sobre si mesmo, precisava advir da

“correta” compreensão do que seria ciência:

a unidade entre os cientistas é essencial - mas não é suficiente. importante
é a interpretação da ciência para os leigos de modo a poderem insistir

33 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3 e 4, 1952, p. 82.
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inteligentemente sobre as descobertas utilizadas em benefício da
humanidade...Isto somente se pode fazer com certo êxito em uma
comunidade tão educada e bem informada que seja capaz de ouvir e de
compreender o que falam os cientistas34.

Na definição do que era ciência, uma conceituação sintética, como a de um dicionário, não

seria suficiente, já que as necessidades a ela associadas não poderiam ser satisfeitas por meio de uma

simples definição formal. Assim, tiveram de voltar-se a uma espécie de definição prática. Ou seja, como

as ciências dedicavam-se à pesquisa da “verdade”, e de maneira “desinteressada”, as verdades deveriam

estabelecer-se por si próprias posto que não condicionavam-se por quaisquer outras opiniões

transitórias e menos duradouras do que as verdades científicas. Mas, ao contrário do que esperavam,

isso não acontecia, e era evidente  o tom angustiado e desalentado que transparecia dos textos que

reconheciam que as verdades científicas não conseguiam impor-se às demais opiniões e divergências

(veja-se acima a maneira quase sacrificial com que é descrita a tarefa de convencimento social a que

queriam lançar-se – “e não podemos prevêr ainda quando poderemos descansar nesse descanso que

para nós significa apenas a dedicação integral à experimentação e ao laboratório”). Por fim, viu-se que

precisariam apelar para os resultados que seriam proporcionados por um adequado e contínuo

desenvolvimento científico, o que implicou talvez a mais importante conseqüência para o modo de

atuação da SPBC: perguntar-se o que precisava ser mudado na sociedade para adequá-la, para torná-la

capaz de produzir continuamente ciência. Apesar desse diagnóstico de necessidades, a enunciação

desses discursos não se deu por etapas sucessivas e concertadas e não parece ter havido qualquer tipo

de planejamento, ou concatenação de ações que teriam como objetivo garantir um lugar privilegiado

para ciência e cientistas a médio ou longo prazo.

O crescimento lento da SBPC e uma aparente homogeneidade de opiniões entre seus

membros e apoiadores poderiam advir do fato que na verdade constituíam um grupo pequeno e que,

ainda que não reconhecessem isso, reuniram-se numa entidade cujos objetivos e atuação pareciam

muito com os de um partido político. Se o tivessem feito à essa maneira, no entanto, como um partido,

para além da negação imediata das características do que era a ciência que não se cansavam de

enunciar, não beneficiariam-se delas para obter sucesso em suas demandas. Sucesso bem maior do que

certamente conseguiriam se tivessem se disposto a entrar no jogo político como atores que deveriam

34 Ciência e Cultura: vol. IX, n. 4, 1957, p. 234. Em alguns números de Ciência e Cultura algumas citações
eram colocadas como rodapé em editoriais ou ao fim de artigos. Eram textos de outras revistas científicas e
frases “de efeito” sobre o valor da ciência. Da mesma maneira que fizemos com os artigos de diferentes
autores, considerando-os como posição da revista, assim também com as citações que Ciência e Cultura
espalha pela revista.
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reconhecer o direito de reivindicar interesses também para aqueles que deles divergiam. Definir o que

era a ciência era, afinal, assegurar a identidade entre a definição conceitual e discursiva e o que lhe

deveria ser imanente.

Ainda assim, não faziam concessões fáceis a imagens estereotipadas sobre o significado do

trabalho dos cientistas. Isso poderia antes obstruir o caminho do que antecipar o tempo no qual os

cientistas “apenas” pesquisariam. Assim é que o cientista tratava desde logo em seu texto de

desconstruir a idéia de que se faz ciência apenas com excepcionais gênios intelectuais e suas grandes

descobertas:

Ciência da mais alta qualidade pode ser feita pelos mais variados
indivíduos, auto-didatas ou formados ao lado de grandes valores, mas o
progresso da ciência de uma nação não se faz  por esses altos cumes de seu
panorama científico, mas pela massa anônima de pesquisadores que
enchem os laboratórios e que numa tarefa incógnita e muitas vezes não
apreciada, fazem progredir o conjunto da ciência de um povo.35

Esse tipo posição não é uma manifestação isolada. Um outro artigo, publicado em 1957,

versando sobre “Ensino Prático nos Cursos Secundários”, terminava com a seguinte citação:

a ciência tem suas catedrais construídas pelos esforços de poucos
arquitetos e de muitos operários36.

O apelo à figura do gênio isolado que por um ato de suprema superioridade intelectual, de

esclarecimento, mas também do esquecimento de si próprio, devota a toda a vida ao desenvolvimento

da ciência e do país não seria homogêneo à enorme mobilização de recursos sociais de que carecem os

cientistas para continuar seu trabalho. Se fosse tudo obra do gênio, então bastariam alguns poucos

abnegados trabalhadores da ciência que por obra de sua expertise e do acaso construiriam o

conhecimento científico37. Por isso, uma distinção várias vezes retomada, a que estabelece a diferença

entre ciência pura e ciência aplicada, pode ser deslocada quando se trata de construir a continuidade,

e o proveito que dela se pode tirar, entre a ciência, a aplicação e o bem-estar social:

já não há mais, senão entre leigos, uma distinção que em tempos passados
se pretendeu estabelecer entre ciência pura e ciência aplicada. A ciência
pura do matemático é ciência da aplicação para o físico. A ciência pura

35 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3 e 4, 1952, p. 82.
36 Ciência e Cultura: vol. IX, n. 4, 1957, p 236.
37 Havia no Brasil uma outra associação de cientistas de caráter nacional, mas com objetivos distintos dos da
SBPC. A ABC, a Academia Brasileira de Ciências, congregava exatamente os “altos cumes [do] panorama
científico” nacional, o que ao mesmo tempo sublinhava a importância da ciência e dos cientistas mas
fragilizava a noção de sistema coletivo de produção de conhecimento (sobre a ABC ver, neste trabalho, a
página 82 e seguintes).
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do biológico é ciência de aplicação para o higienista e o médico. E se se
pretender isolar o chamado puro cientista, ou melhor, o cientista
especulativo, como um ser inútil que se diverte no estudo dos fenômenos
sem se interessar pela sua aplicação prática, ver-se-á fenecer
imediatamente a ciência da aplicação à falta de dados, à falta de
elementos, à falta de meios de aperfeiçoamento para atender às próprias
finalidades da sociedade e do Estado38.

Apesar disso, a imagem da neutralidade da ciência, e do cientista que produz conhecimento

atemporal e universal, além do uso, não será de todo descartada e os cientistas lançarão mão dela

sempre que seja necessário dimensionar a “dívida” social de que são credores, àquela altura, do país.

Dívida que deveria ser devidamente transformada em recursos políticos e econômicos compatíveis com

sua dimensão. Exatamente por isso os discursos são ambíguos e maleáveis, esforçando-se em falar todo

o tempo em nome de algo aparentemente imutável, verdadeiro, objetivo: a ciência. Também para seus

defensores funciona um recurso retórico comum, que é o de mudar o discurso conforme imponham as

necessidades. Esse pragmatismo na definição do que vem a ser a ciência e de quem são os cientistas

demonstra ser bastante consciente da dimensão da intervenção social a que estão dispostos a fazer os

cientistas. Nesse mesmo volume de Ciência e Cultura, o editorial “SBPC e Progresso da Ciência”

avaliava a recém-concluída reunião anual da entidade. A regularidade na realização dos encontros e o

crescente interesse despertado em diversos segmentos sociais39 animava a entidade com um

sentimento quase eufórico – que contrasta com as avaliações anteriores (e, mais tarde, também

algumas posteriores) sobre o estado da aceitação da ciência no Brasil – ante a perspectiva de breve

sucesso. Para eles

a ciência passou a ser, no mundo moderno, a fonte inesgotável de
utilidades, de conforto, de meios de vida para a maioria dos habitantes
do Globo. O desinteresse ou mesmo a hostilidade ao cientista que eram
observados em tempos idos, vai-se transformando em reconhecimento, que
se traduz por maior amparo dado à ciência pelos poderes públicos e pelo
respeito com que o público aflui às reuniões em que se debatem seriamente
assuntos científicos40.

Em outra manifestação da maleabilidade do discurso em defesa da ciência, o argumento das

38 Ciência e Cultura: vol. V, n. 4, 1953, p 184.
39 “A SBPC não impõe qualquer exigência ou restrição de ordem técnica para a admissão de novos sócios.
Estes últimos não devem ser necessariamente cientistas e grande percentagem deles são pessoas apenas
interessadas no progresso da ciência. (…) Às Reuniões Anuais comparecem amigos da ciência, pessoas
apenas curiosas nos assuntos que se vão debater, pessoas das famílias dos cientistas e todos comparecem às
sessões, mesmo aqueles que, pela sua especialização, deveriam afugentar os que não possuem um lastro
grande de conhecimentos nos assuntos especializados” (Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3 e 4, 1952, p. 68).
40 Ciência e Cultura: vol. III, n. 4, 1951, p. 68.
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virtudes intrínsecas da busca desinteressada da verdade é deixado de lado em favor da “fonte

inesgotável de utilidades”. Como num jogo em que se negociam interesses, a verdade exaustiva, o

conhecimento incontestável e intemporal – quase sagrado -, precisava ceder terreno aos benefícios

temporais e seculares, às promessas de satisfação de necessidades e ao despudor de se travestir ciência

em técnica. Porém, em mais uma volta na espiral dos discursos, a promessa de bem-estar faz-se

acompanhar de uma espécie de ameaça. Isso por que fica claro que a visão de progresso infinito, da

entrada da humanidade numa fase de desenvolvimento cumulativo somente será compartilhada por

aqueles que dêem à ciência e ao cientista o reconhecimento que lhes é devido.

1.1 Ciência, guerra e energia atômica

Se mudarmos o tema sobre qual falam os cientistas, a mesma maleabilidade poderá ser

observada. Vejamos por exemplo o que dizem sobre a Segunda Guerra, recém-terminada. A

experiência da guerra estava demasiado próxima para ser descartada como argumento e sua

rememoração era constante. Por exemplo, no primeiro número de Ciência e Cultura, na descrição da

trajetória profissional de um cientista inglês, sublinha-se exatamente o momento em que ele atua como

um contribuinte ímpar à vitória da Inglaterra contra “as poderosas e numerosas” armas alemãs. Assim

Ciência e Cultura relembra o papel de um cientista na Segunda Guerra:

Quando a guerra de 1939 sobreveio, Blackett  voltou sua atenção para os
problemas de natureza militar e naval, tornando-se um dos pioneiros da
"pesquisa operacional", a que a Inglaterra deve tão grande parte de sua
vitória contra as poderosas e numerosas armas alemãs. Este foi um
período muito brilhante da vida de Blackett, no qual ele aparece não
apenas como cientista mas também como organizador de notáveis
qualidades e revolucionador das táticas militares, nas quais introduziu a
precisão do método científico.41

A exaltação do método científico como um elemento decisivo num desequilíbrio de forças

que teria levado ao fim da Segunda Grande Guerra, serve ao mesmo tempo como um elogio do gênio

– o recurso nem sempre negligenciado do apelo às capacidades do cientista – e reforço da oposição

entre a força e o método científico, uma retomada do argumento senão da superioridade, da

anterioridade da ciência em relação à técnica. A guerra, então, não é objeto de recusa em bloco42, mas

41 Ciência e Cultura: vol. I, n. 1-2, 1949, p. 47.
42 Apenas a título de comparação e para evidenciar o caráter pragmático da posição dos cientistas brasileiros,



A SBPC e a Sistematização da Produção Científica    44

é seletivamente repartida entre elementos censuráveis e louváveis. O tom geral da apreciação do papel

desempenhado pela ciência é de elogio à maneira pela qual ela modifica a produtividade das armas e

táticas de guerra. Isso é tanto mais surpreendente quando se recorda que ao final da Segunda Guerra

não poderiam ser desconsiderados nem um mal-estar generalizado quanto ao fim do conflito nem uma

mais aguda incerteza sobre o futuro (como é óbvio, nunca se tem uma certeza sobre o futuro, porém a

incerteza natural foi agravada pelo temor e apreensão que se acumulavam com a lenta revelação dos

horrores daquela guerra e com o também paulatino acirramento do conflito ideológico entre os

Estados Unidos e a União Soviética bem como a lembrança da explosão do armamento atômico). Mas,

na avaliação dos cientistas,

foi sem dúvida o choque que trouxe ao nosso mundo o progresso científico
alcançado durante a última guerra que alertou a todos quantos vivemos
neste mundo dependentes do progresso científico43

Um posicionamento seletivo no momento em que se avaliam os progressos que a guerra

pode trazer ao desenvolvimento das ciências deu o tom das menções à guerra e seus efeitos nos

variados artigos publicados na revista. A necessidade da formação de cientistas como maneira de

aparelhar o desenvolvimento nacional é relembrada, relacionando-a ao esforço de guerra para produzir

mais conhecimento científico:

em breve estaremos sem homens para as tarefas científicas que devemos
empreender. Só uma aceleração de formação científica, tal como se
processou nos Estados Unidos no período de mobilização da guerra
passada poderá solucionar em parte o problema44.

Contudo, há uma importante exceção a este discurso pragmático sobre a guerra. Ao meio da

década de 1950, um grupo de cientistas fez publicar um manifesto contrário à guerra e que avaliava de

modo negativo o papel desempenhado pela ciência e pelos cientistas no curso do último conflito

mundial.  Especificamente, a explosão das bombas atômicas e o modo, digamos, cooperativo que um

poderíamos relembrar a posição de dois renomados intelectuais franceses – cada um deles crítico à sua
maneira do caminho trilhado pelo desenvolvimento das técnicas – com relação a esse mesmo papel. Michel
Serres e Paul Virilio entendem que a guerra foi um fator decisivo para a posição crítica que ambos têm a
respeito das tecnociências contemporâneas. A posição contrária, o elogio total às técnicas foi assumida
pelos chamados futuristas italianos ou por intelectuais como Ernst Jünger que, apesar de recusar um
alinhamento político imediato com os nacional-socialistas, construiu um discurso de enaltecimento ao
poder renovador das técnicas modernas. De modo geral, essa avaliação das “aplicações da tecnologia”
encontra somente defensores das posições diametrais de total recusa ou total aceitação. É também
interessante assinalar que, ao contrário do que fazem os cientistas da SBPC, essa recusa ou essa aceitação
nunca é justificada pela ciência em si mesma, mas em estrita conexão com fatores de ordem sociopolítica.
43 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3-4, 1952, p. 82.
44 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3-4, 1952, p. 87.
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empreendimento dessa amplitude demanda45 (o mesmo esforço mencionado acima como modelo de

ação necessária do Estado brasileiro), colocou aos cientistas a problemática do uso de suas pesquisas.

Ciência e Cultura fez publicar uma versão traduzida do texto, em um número especialmente dedicado

ao debate do tema. Esse número da revista de certo modo destoa de todos os outros exatamente

porque não é dedicado à demonstração do valor da ciência, mas sim à uma reflexão sobre seus rumos.

Ciência e Cultura volta-se então para a

a humanidade diante de um problema que tem preocupado todos os
homens conscientes de suas responsabilidades, especialmente os homens
de ciência: o do destino da raça humana e do mundo em geral em caso de
um conflito em que venham a ser utilizadas armas atômicas, visto que a
experiência dos últimos anos mostrou que as conseqüências terríveis de
um bombardeio atômico se espalham por regiões muito distantes do local
bombardeado.46

Por que considerar esse posicionamento como uma exceção? Certamente não por uma razão

estatística ou numérica, uma razão formal, e ainda que a reflexão sobre os rumos da ciência não fosse

exatamente freqüente em Ciência e Cultura. No entendimento dos cientistas brasileiros, ainda que

demonstrassem alguma necessidade de homogeneidade de opinião com os seus pares internacionais,

o caráter incipiente das condições de produção de conhecimento no Brasil exigia mais esforços por

sua ampliação do que pausas para reflexão. A justificação da necessidade de desenvolvimento dessas

condições impunha-se por seu papel decisivo no desenvolvimento nacional. É importante deixar claro

que a prevalência aqui não é a da necessidade do desenvolvimento nacional. Da mesma maneira que

os cientistas diziam não hierarquizar ciência e técnica, mas “apenas” ordená-las no tempo (“não há e

nunca haverá oposição entre a ciência e a tecnologia. Esta depende essencialmente daquela…

Primeiro vem a ciência, a técnica vem depois”47), é o desenvolvimento nacional que serve como

argumento, que é instrumentalizado pela retórica dos cientistas. Como, para eles, a ciência constitui

um valor em si mesma, as condições para seu desenvolvimento não podem ser outra coisa que não

suportes de seu crescimento.

Nesse ambiente é que é elaborado o posicionamento frente às dúvidas que a guerra gerou.

Ignorar as conseqüências da guerra não seria possível; ignorar o manifesto dos cientistas estrangeiros

poderia até ser possível, mas não era taticamente aconselhável (e nem mesmo os cientistas e

45 Aqui o modelo seria certamente o do Projeto Manhattan, no qual um enorme grupo de técnicos e
cientistas, trabalhando de forma descentralizada, e coordenado por militares americanos, “cooperou” para
a construção da primeira bomba atômica.
46 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 81.
47 Ciência e Cultura: vol. XI, n. 1, 1959, p. 2.
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responsáveis pela publicação de Ciência e Cultura puseram-se dúvidas nestes mesmos termos). Ecoar

o sistema mundial de produção científica que, também ele, estava em processo de amadurecimento,

era uma maneira de demonstrar sintonia e unicidade com os cientistas de todo o mundo. A promoção

de associações do tipo da SBPC contou sempre com o apoio de organismos internacionais como a

UNESCO, e o espírito do internacionalismo em ciência, uma espécie de comunidade48 de cientistas

atuando dispersos pelo mundo mas cooperando entre si, trocando informações e descobertas,

compartilhando problemas e soluções, governava parte da construção da imagem e da auto-imagem

que os cientistas tinham de si próprios, como pode ser percebido, por exemplo, na argumentação a

seguir:

desta visão dos recentes desenvolvimentos na organização dos
conhecimentos científicos, torna-se claro que a biblioteca tradicional, o
armazém ou o mausoléu de livros deve ceder lugar ao dinâmico centro de
documentação, com diferentes perspectivas e empregando auxílios
técnicos. A alternativa é a estagnação bizantina e, com o tempo, a
idiotização da pesquisa científica. Naturalmente, a média dos cientistas
prefere ficar em paz com seus laboratórios e desconfia de tais adjutórios
como aparelhos de leitura de microfilmes e fichas perfuradas. Não
obstante, coletivamente, os cientistas de uma nação têm uma séria
responsabilidade. Eles devem tornar os resultados de seus trabalhos
disponíveis pela publicação, documentados de uma forma organizada
com resumos e índices cumulativos regulares. É dever dos cientistas
assegurar que tôda a produção científica internacional esteja totalmente
disponível em seu próprio país49.

Por isso, a combinação da sintonia com a comunidade científica internacional com a

sustentação do valor da ciência nos mesmos termos discursivos nos quais vinha sendo enunciada, deu

uma estrutura interessante ao número de Ciência e Cultura que trata das questões relacionadas ao

manifesto dos cientistas contra a utilização da energia atômica com finalidades militares. Ele é ao

mesmo tempo uma reflexão sobre os rumos que tomou a pesquisa em energia atômica, uma descrição

48 É de notar a consolidação da expressão “comunidade científica” como descritora do conjunto dos
cientistas. A persistência dessa denominação talvez devesse ser objeto de reflexão, dado que o conjunto de
cientistas no mundo hoje se diversificou a tal maneira – quaisquer que sejam os pontos a considerar: onde
e para quem trabalham; se e como cooperam entre si; como e onde são formados etc. – que seria
impossível mantê-los designados como “comunidade”. Efetivamente o termo “comunidade” designa um
conjunto de pessoas que obedece à forma de organização preconizada e acreditada pelos cientistas que
escrevem em Ciência e Cultura. Essa forma é claramente oposta ao termo “sociedade”, que designa uma
cooperação entre interesses divergentes que deveria resultar no bem comum. No entanto, os cientistas
somente correspondem à imagem da comunidade em um plano imaginário, coerente com a descrição da
ciência como tendo um núcleo duro a-histórico do qual derivaria a atividade científica.
49 Ciência e Cultura: vol. V, n. 4, 1953, p. 193.
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do evento em Genebra, uma explicitação do que seria a “pesquisa de verdade” e a afirmação da

importância do desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil.

Essencialmente, o objetivo da Conferência em Genebra era fazer desvencilhar-se a pesquisa

em energia atômica dos objetivos e aplicações militares. Segundo o editorial de Ciência e Cultura, a

Conferência teve um “caráter fundamentalmente técnico”, onde

homens de ciência da maioria dos países do mundo ( ) tiveram a
oportunidade de discutir livremente quase todos os aspectos fundamentais
da ciência e tecnologia nucleares50.

Em seguida ao Editorial, a revista publica versão traduzida do “Apelo dos homens de ciência

contra a guerra” e mais cinco artigos sobre o tema, dois deles de pesquisadores brasileiros. Neles, são

avaliados temas pertinentes ao uso da energia nuclear, sejam eles técnicos ou políticos. Quais

poderiam ser os objetivos da revista nesse caso? Primeiro, mostrar-se sintonizada com os cientistas

internacionais, ecoando os argumentos reunidos em defesa da pesquisa em energia atômica. E quais

são eles? Resumidamente, a defesa da pesquisa começa pela descrição da necessidade crescente de

energia pelas sociedades modernas e industrializadas, depois pelo caráter finito e não-renovável dos

combustíveis fósseis e finalmente nomear a energia atômica como a alternativa viável para a

substituição destes mesmos combustíveis; o entrave permanecia sendo, ainda na posição manifestada

pelos cientistas, o recente uso militar da pesquisa e da tecnologia em energia nuclear.

Essa estrutura de argumentos é reproduzida nos artigos apresentados em Ciência e Cultura,

tanto aqueles dos autores estrangeiros como os dos autores nacionais. Mas, um segundo conjunto de

objetivos é posto em jogo na apresentação dos artigos dos pesquisadores brasileiros. De fato, se não se

tivesse algo a acrescentar aos resultados e debates da Conferência em Genebra, os artigos de

pesquisadores brasileiros mostrar-se-iam meros repetidores das conclusões e objetivos daquele fórum.

O professor José Leite Lopes então discorrerá sobre a “Necessidade da Energia Atômica para o Brasil”,

enquanto o artigo subseqüente versará sobre o “Papel do Tório no Aproveitamento Industrial da

Energia Atômica”, repetindo assim a estrutura do encontro internacional: uma abordagem técnica de

aspectos relacionados à utilização da energia atômica acompanhada de reflexões sobre a pertinência da

continuidade da pesquisa.

No artigo do professor Leite Lopes também reproduz a estrutura que descrevemos acima: o

esgotamento das fontes de energia tradicionais e a alternativa viável representada pela energia atômica.

Porém, um outro conjunto de argumentos é acrescentado, cujo objetivo era demonstrar que a

50 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2 , 1956, p. 82.
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necessidade da energia atômica era válida também para o Brasil. E que, por isso, também aqui a

pesquisa nessa área deveria ser privilegiada. Ele adiciona novos argumentos àqueles já enumerados nos

artigos internacionais, com a intenção de reposicionar o debate sobre o uso da energia atômica

segundo o contexto brasileiro. Depois de discorrer sobre a premência de serem encontradas as novas

fontes de energia, o professor afirma que

não se trata de interesse pessoal dos físicos nucleares, de equipar seus
laboratórios para a realização de trabalhos altamente desenvolvidos. É
uma necessidade para a própria industrialização das riquezas nacionais e
assume particular significação para um país rico em matérias-primas
atômicas, em tório, que está contido nas areias monazíticas, em urânio,
em zircônio, em berílio51.

Misturam-se nesse artigo crenças sobre a história e a política que ajudam a estabelecer o que

deveria vir a ser um papel progressista para os cientistas. Primeiro, os cientistas, na busca da depuração

da pesquisa dos indesejados interesses militares, esquecem que a guerra não foi um empreendimento

unicamente militar. O uso das bombas atômicas só num momento imediato poderia ser considerado

uma decisão de tática militar. O confronto entre os Estados-nação envolvidos na guerra e a demarcação

de fronteiras de poder político-militares explicitaram rápida e eficientemente o equívoco que é o

isolamento da explosão dos artefatos nucleares em objetivos somente militares. Esse esquecimento é

fundamental aqui, porquanto os cientistas da SBPC querem realocar a importância da pesquisa nuclear

nos termos do interesse nacional, da mesma maneira que militares e grupos de cientistas  nos Estados

Unidos colocaram a necessidade da explosão da bomba atômica em termos do estabelecimento da

hegemonia político-ideológica pela exposição de suas capacidades militares (REHG; 2003).

Segundo, ignorando ou subestimando estas mesmas injunções de caráter político, os

cientistas sustentam que a Conferência de Genebra, da maneira em que foi organizada, como um

colóquio no qual vigorou a “livre troca de informações”, permitiria dizer que

não há mais segredos neste ramo da tecnologia nuclear, embora passem a
surgir agora, os interesses e as competições das organizações industriais -
Um país que disponha de técnicos em número suficiente - de físicos
nucleares, de químicos, de metalurgistas, de engenheiros eletrônicos
e tecnologistas - e de minerais de urânio ou de tório, poderá iniciar
e desenvolver um substancial programa atômico, com base nas
informações contidas nas publicações desta Conferência (grifo da
revista)52

51 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 106.
52 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 106.
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Em termos simples, isolada a possibilidade de exploração militar, e dispondo de

matéria-prima, um país precisaria apenas de formar mão-de-obra científica para lançar-se ao

empreendimento da pesquisa em ciência e tecnologia nucleares. A centralidade da ciência é posta nos

termos da trajetória do desenvolvimento dos “países mais avançados”, que estão em

uma etapa em que o exercício da ciência é indispensável ao
desenvolvimento econômico, e por outro lado começam os demais povos a
compreender que este desenvolvimento é indispensável à verdadeira
independência e ao florescimento da cultura53.

Na história do desenvolvimento dos Estados-nação, a estabilidade política e as reformas

sociais foram condições iniciais que se precisou garantir ou efetivar e que permitiram depois o

desenvolvimento material. Os esforços de guerra da primeira metade do século XX, que impeliram as

sociedades ocidentais à necessidade de transformar e acelerar a produção do conhecimento

técnico-científico somente aconteceram quando um primeiro desenho político dos Estados-nação já

vigorava – em outras palavras, a guerra técnico-científica assim se tornou por que as condições do

progresso material resultantes dos processos assemelhados à revolução industrial já estavam

disseminadas em parte significativa da Europa.

No caso do discurso dos cientistas brasileiros, que abordamos a partir do texto de Leite

Lopes, o desenvolvimento material torna-se parte justificadora de seu discurso político em favor da

ciência. Desenvolver-se é retrilhar a história dos países desenvolvidos, refazer seu caminho sem

necessariamente imitá-lo. Ao mesmo tempo, articulam a igualdade progresso da ciência = progresso

da nação, fazendo da ciência condição necessária ao desenvolvimento da nação. Veja-se bem: na

própria estrutura da natureza do conhecimento que defendem os cientistas há, como já dissemos, a

afirmação da anterioridade e da primazia da ciência sobre a técnica. Isso sublinha o fato de que

retrilhar caminho dos países desenvolvidos não significa repetir seus passos. À frente do caminho para

o desenvolvimento deverá estar agora o cientista e o conhecimento técnico deverá ter sido para

sempre relegado a conhecimento de segunda ordem. Nesse aspecto reside a singularidade do discurso

da SBPC porque ele é construído de maneira a tornar legitimamente polissêmico o significado da

atuação e o espectro de ação dos cientistas, tentando atribuir-lhes vários papéis sociais. Essa

legitimação da polissemia é tanto mais surpreendente porque pretende autorizar a convivência não

apenas de sentidos diferentes para o que seria ciência, mas autorizar também sentidos que em algum

momento poderiam estar em contradição.

53 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 106.



A SBPC e a Sistematização da Produção Científica    50

O artigo termina com uma avaliação das características de nossa “tradição intelectual”:

estamos, no Brasil, na fase inicial da industrialização das nossas
riquezas, que eclodiu na última década com a instalação das bases da
indústria pesada. Pelas heranças que recebemos na nossa formação,
construímos uma tradição intelectual inclinada para a literatura e os
estudos jurídicos, sem curiosidade experimental e alheia à mentalidade
científica. ( ) O grosso de nossos intelectuais é constituído de
romancistas e poetas. Os nossos técnicos se resumem essencialmente nos
clássicos médicos e engenheiros civis, necessários mesmo em sociedades de
estrutura primitiva54

Culpando nossa herança ibérica, que não tinha tradição intelectual voltada ao

desenvolvimento da pesquisa experimental, o artigo clama pela formação de “cientistas e técnicos”

capazes ao mesmo tempo de impulsionar e manter o desenvolvimento industrial e de perceber que

estamos numa era nova, que carece de uma nova “mentalidade”. Como fazer isso? Com uma

urgente modificação da estrutura das nossas universidades, a fim de que
possam adquirir uma mentalidade adaptada ao Século XX e formar
cidadãos conhecedores dos nossos problemas e capazes de orientar com
segurança a independência, os destinos do país55.

O que nos leva à voltar nossa atenção para a relação da SBPC com o ensino no Brasil.

1.2 A SBPC e o ensino: a colonização da educação

Em abril de 1950, pouco mais de um ano após a edição do primeiro número de Ciência e

Cultura, o editorial da revista tinha como tema “o ensino do latim no curso secundário”. Primeiro, o

texto procurava abordar o tema estabelecendo os limites, as áreas nas quais a SBPC desejava exercer

influência imediata. Mesmo considerando a importância do ensino do latim no curso secundário, o

editorial dizia que tratar daquele assunto significaria dilatar demais o espaço de atuação da entidade.

Como justificativa para essa posição, retomava os objetivos estabelecidos desde o primeiro número da

revista

uma Sociedade para o Progresso da Ciência deve ocupar-se antes de tudo
daquilo que diz respeito ao desenvolvimento da ciência, isto é, da
pesquisa, porquanto sem pesquisa não há progresso científico. Em segundo
lugar, a Sociedade deve bater-se pela melhoria das condições do ensino
das ciências nos cursos superiores e, em seguida nos cursos secundários,

54 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 107.
55 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 2, 1956, p. 107.
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tendo já realizado reuniões com o fim precípuo de discutir as condições
atuais do ensino das ciências Naturais e da Química no curso
secundário56.

Ciência e Cultura parece pretender tratar o assunto com uma certa distância, estabelecendo

hierarquicamente os níveis sobre os quais incidirá a atenção tanto da revista como da SBPC. Aí, o

ensino secundário ocupa apenas o terceiro nível de interesse da entidade, lugar quase desprivilegiado,

parte menor das preocupações da SPBC. Porém, uma leitura um pouco mais atenta do texto revela o

quão aparente é esse distanciamento, desmentido poucas frases adiante. Apesar de atribuir um peso

pequeno ao problema do ensino do latim na balança das preocupações da SPBC, o  editorial não se

furta a emitir sua opinião, de antemão julgando e condenando as

situações visivelmente anômalas, como a da extensão excessiva dada ao
ensino do latim no curso secundário, ( ) uma vez que persiste a suspeita
de que a extensão dada ao ensino do latim constitui sério impecilho a um
ensino suficientemente amplo das ciências naturais57.

Ato contínuo, o que era apenas uma “suspeita” transmuta-se em receituário e prescreve as

mudanças necessárias: substituição do latim pelo ensino “das ciências”, “tornar o latim facultativo” etc.

Mas, prossegue o editorial,

não é o caso particular do ensino do latim que poderá interessar a uma
Sociedade para o Progresso da Ciência58, mas, de maneira geral, tôda a
estrutura do curso secundário como é estabelecido no Brasil59.

Os limites, fechados no início do texto, são logo reabertos. Esclarecendo o caráter das

intervenções pretendidas pela Sociedade, estende-se a abrangência do empreendimento, que não

deverá interessar-se por questões pontuais mas por “tôda a estrutura do curso secundário”. Os limites

a que se impõe a SBPC podem ser bastante elásticos. Não é o latim o problema sobre o qual devem se

debruçar e despender forças seus militantes, mas sobre todo o ensino. A SBPC não deve se concentrar

em um outro ponto da rede antiga, mas trabalhar para recriá-la, construir uma nova rede, integrar

novos circuitos de relações, fazendo com que o circuito científico da rede social torne-se ponto de

passagem obrigatório e forte o suficiente para modificar todos os pontos que por ele passem. Longe de

apenas se preocupar com o ensino das ciências, como não se cansa de sublinhar o editorial, ele

56 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 83.
57 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 83.
58 Nesse ponto, mais uma vez, evidencia-se o caráter internacionalista da SBPC, sua preocupação com a
expansão da ciência em primeiro lugar e seu reconhecimento e apreço pelo caráter universalista do
empreendimento científico. O editorial não se refere especificamente à SBPC mas, genericamente aos
interesses imediatamente identificáveis de uma qualquer “Sociedade para o Progresso da Ciência”.
59 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 83.
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também estabelece uma oposição, quase uma incompatibilidade entre o latim e as ciências. O primeiro

deve ceder espaço às últimas.

O editorial Problemas de ensino

Sobre esse ponto, Alfredo Bosi, no ensaio “Cultura Brasileira, Culturas Brasileiras”60, trabalha

as transformações pelas quais passou o ensino universitário no Brasil desde o início da década de 60,

principalmente após o estabelecimento do regime de exceção democrática. Segundo ele, houve um

“decréscimo rápido e talvez irreversível dos estudos humanísticos tradicionais (Grego, Latim, Filologia,

Francês)” (BOSI; 1992: 310). Isso teria sido complementado já na década de 1970 por uma outra série

de medidas tais como a introdução

de um corpo de doutrina socio-política forrado de ideais neocapitalistas.
As disciplinas intituladas Organização Social e Política do Brasil (primeiro
e segundo graus) e Estudo de Problemas Brasileiros (segundo, terceiro e
quarto graus); ( ) [a substituição do] estudo de História Geral, de
Geografia Geral, de História do Brasil e de Geografia do Brasil, constantes
dos currículos tradicionais do ensino médio, por uma disciplina híbrida
chamada Estudos Sociais; ( ) [a supressão da] disciplina Filosofia dos
cursos médios; ( ) a gradual exclusão do ensino do Francês (BOSI: 1992,
313-4).

60 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
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Para o autor, isso trouxe um “esvaziamento” das humanidades, empobrecendo o ensino,

mecanizando o ensino das ciências humanas já a partir do ensino fundamental. Desde o início da

década de 1960, a fase da industrialização acelerada, fruto das políticas desenvolvimentistas, exigiu

como contrapartida uma orientação abrupta do sistema educacional para a formação de técnicos, em

diversas especialidades. Radicalizado durante o regime militar, esse processo fez constituir uma grande

classe média formada majoritariamente por técnicos de variadas áreas que, despolitizados e alienados,

contribuíam a um só tempo para a manutenção do regime político de exceção, assim como

tornaram-se os principais responsáveis pela manutenção dos altos índices de crescimento da

economia, das indústrias e de sua infra-estrutura associada. O abastardamento da educação em ciências

humanas completava o projeto. Proliferaram desordenadamente por todo o país as “faculdades de

filosofia e ciências humanas” que forneciam, ainda fornecem, um ensino superior de qualidade no

mínimo duvidosa. Secionada dessa maneira, a produção de conhecimento dividiu-se, garantindo-se a

formação de técnicos competentes (engenheiros, arquitetos e economistas), que tocavam ao mesmo

tempo as indústrias e a burocracia estatal; quase em campo oposto, os profissionais das áreas de

ciências humanas passaram a receber uma formação deficiente e instrumental, permitindo-se apenas a

formação de alguns poucos centros de excelência, algo como que a insularização do pensamento

crítico.

O reconhecimento da posição da SBPC que até aqui analisamos, pode lançar nova luz sobre

essa interpretação. Primeiro, porque é possível identificar uma certa anterioridade no projeto de

deslocamento das ciências humanas. Se é certo que houve um aprofundamento dessa tendência no

regime militar, é forçoso reconhecer, no entanto, que ela foi também reforço e solução de

continuidade para antigas aspirações dos círculos científicos no Brasil. Esse processo é mais do que

uma mera “permissão” dos militares, como afirmamos acima; significa perceber a fraqueza de marcos

históricos canônicos que pretendem assinalar rupturas ou continuidades homogêneas, cortes que

atravessam toda a sociedade ao mesmo tempo e com o mesmo impacto: o processo de constituição do

sistema científico no Brasil antecede o período de exceção democrática, em certo sentido

instrumentaliza-o e depois o supera.

Segundo, porque dois movimentos empreendidos pelos cientistas humanos podem ser aqui

reavaliados:

a) o primeiro diz respeito à formação das tais ilhas de excelência da humanidades: sustentamos

aqui que esse processo não foi mais do que uma apropriação por parte dos cientistas humanos

do discurso cientificizante da SPBC, uma forma de se conectar ao sistema de produção científica
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e, por extensão, de seus benefícios “práticos”. Esse passo deve ser necessariamente

recontextualizado às precedentes discussões sobre o caráter científico desta ou daquela área de

conhecimento: se a história, a geografia ou as letras são ou não ciências. A reivindicação

contínua, por parte das humanidades, da cientificidade que conseguiram angariar para si

primeiro a física, a química e a biologia é também constituída pelo desejo de fazer parte da

distribuição de recursos destinados “às ciências”– se fartos ou não é aqui relevante, já que o

que importa é perceber que o discurso científico adquiriu densidade política e social para

tornar-se merecedor e credor61 de recursos62;

b) o segundo movimento a explorar aqui é o efeito realimentador que a conexão das ciências

humanas teve na vida política da SPBC e da nação. Segundo Ana Maria Fernandes, foi a entrada

das ciências humanas e sociais na SPBC que a fez assumir uma posição antagonista ao regime

militar.

Mas, voltemos ao editorial. Primeiramente, ele classifica a estrutura do ensino secundário

61 Em debate, por nós testemunhado, entre candidatos à direção de uma Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas, em 2001, um dos candidatos declarou que esteve numa reunião em Brasília, como representante
de uma Associação de Professores Universitários. Traçando um quadro pessimista para sua Faculdade, dizia
que na capital federal percebeu que “naquele momento” a distribuição de recursos para as pesquisas
científicas não gozava do interesse do governo, interessado apenas no financiamento da pesquisa
tecnológica. Ora, é interessante ver que tal distinção, e também a preocupação do professor não é nova. No
editorial “Ciência e Tecnologia” (Ciência e Cultura: vol. 11, n. 1, 1959, p. 1-2), a revista aborda o tema.
Segundo ela, a “história do desenvolvimento científico de nosso País ensina-nos ter sido êle principalmente
tecnológico, i.e., votados [sic] quase todos à chamada “Ciência Aplicada”. Freqüente em Ciência e Cultura,
a separação entre ciência pura e ciência aplicada é seguida todo o tempo por denúncias e pedidos para que
o Estado saiba dosar a distribuição de recursos às duas áreas. A separação, que os cientistas entendem não
ser apenas conceitual, mas prática, atribui caráter seminal à produção de conhecimento puro e
desinteressado. Ciência aplicada tem vida curta se dissociada de sua origem: “primeiro vem a ciência, a
técnica vem depois”. Ainda segundo Ciência e Cultura “não há e nunca haverá oposição entre a ciência e a
tecnologia. Esta depende essencialmente daquela. Não poderá haver progresso tecnológico sem o
concomitante progresso da ciência, que é sua base e seu fundamento. Tender, pois, a dar grande
desenvolvimento aos institutos de tecnologia em detrimento dos institutos de ‘ciência pura’ será
verdadeiramente um suicídio”. Mesmo mantida a separação – que discutiremos adiante – a pergunta que se
faz é como pode-se entender que os tais centros de excelência em ciências humanas tenham sido não
apenas criados, mas tenham também crescido e hoje formem um número considerável de profissionais
graduados e pós-graduados? É óbvio que a trajetória individual e a vontade em se constituir como núcleo
intelectual de resistência à ditadura militar servem em parte como explicação. Mas isso não é suficiente se o
desejo em “ser ciência” não for também considerado como fator de agregação à distribuição de recursos.
62 Isso daria também maior inteligibilidade à maneira praticamente indistinta pela qual as agências de
financiamento tratam atualmente a destinação de recursos às pesquisas nas diversas áreas no Brasil: são
exigidos praticamente os mesmos procedimentos para concessão e manutenção de recursos tanto ao
pesquisador-bolsista em química inorgânica como ao pesquisador-bolsista em história, entre outros
exemplos possíveis.
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como sendo rígida demais, estrutura de “cimento armado”. Nela, os jovens não têm direito de escolha,

seu controle sobre a própria formação é restrito. Isso se refletiria no ensino universitário, incapaz de

fornecer cientistas competentes para garantir o progresso da ciência. E da nação. A relação estabelecida

entre a democratização reclamada para o ensino secundário e o acesso à universidade é bastante

peculiar. O objetivo da democratização não é facilitar o acesso do maior número possível de pessoas à

universidade. Sua concepção de democracia é definida por outros pressupostos. O primeiro deles é

que o que é realmente importante para a SPBC é o progresso da ciência; o segundo é o

reconhecimento de que há uma oferta pequena de cursos superiores no país e de que o ensino

secundário de “concreto armado” estaria formando um número excessivo de jovens, impelidos por

uma “obrigação moral”, interessados em ingressar nas universidades. Talvez por isso, esses jovens

tinham, sob o ponto de vista da SBPC, uma duvidosa aptidão para as ciências. Dessa combinação parte

a proposta de reformular o ensino secundário de modo a permitir a cada um estudar segundo suas

próprias capacidades e habilidades, facilitando as especializações em “carreiras de exigências

intelectuais mais modestas” e assim deixando o caminho das universidades livre para os verdadeiros

interessados pelo desenvolvimento das ciências.

A estrutura do ensino defendida pelo editorial obedece a três eixos. Um é hierárquico-social

e co-extensivo às habilidades pessoais; outro diz respeito ao indivíduo e seus desejos pessoais e o

terceiro aos interesses do país. A visão hierárquica da sociedade atribui a cada um papéis sociais

estritamente definidos conforme a formação escolar recebida – e, não esqueçamos, por uma estrutura

educacional reformulada de modo a atender o interesse da formação de profissionais ligados às

ciências. Aqui o editorial é intrincado porque, ao mesmo tempo em que diz que devem ser oferecidas

ao estudante as escolhas pertinentes à carreira que pretende seguir (um contador não precisa de

biologia e nem um biólogo de tanto latim), estabelece que “as matérias obrigatórias para todo e

qualquer ginasiano deveriam ser aquelas realmente fundamentais para a vida da maioria dos cidadãos

de um país”. É que ele age em duas frentes, entrelaçando-as. Seduz o indivíduo, oferecendo-lhe

possibilidade de escolha de acordo com suas habilidades e desejos, mas o submete ao interesse da

nação e, por extensão, à sua estrutura de divisão em classes, apelando a seu sentimento de dever

patriótico e restringindo-lhe as escolhas, que há pouco havia liberado.
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Uma amostra dos vários artigos sobre o ensino publicados em Ciência e Cultura

A estrutura do editorial é também mais intrincada do que parece porque não afirma em

momento algum que o ensino deve ser reestruturado para formar cientistas. Ele é mais abrangente que
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isso, mas ao mesmo tempo menos explícito. Articulando desejos individuais, possibilidade de escolha e

interesses do país, a expectativa da SBPC é que sejam desimpedidos os caminhos da ciência. É como se

estivessem sendo represadas habilidades. O caminho do desenvolvimento do país está já traçado – pela

história dos demais países desenvolvidos, exemplo a ser seguido, e pelo privilégio que o olhar dos

cientistas concede aos desenvolvimentos científicos como sendo os condutores de tal

desenvolvimento – e passa obrigatoriamente pela ciência. O diagnóstico é então que a estrutura do

ensino impede o aluno de desenvolver suas “possibilidades e tendências”, já que “no futuro, o jovem

será julgado pelo que fez, pelos documentos que possui ou pelas habilidades que adquiriu”. Nessa

estranha teleologia, o futuro do país está já garantido duplamente pelo exemplo dos países

desenvolvidos e pela sagração de sua história63, e por isso o jovem precisa poder escolher as ciências.

Aqui o nome da entidade – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – e a insistência com a

expressão “o progresso da ciência” adquirem maior sentido: a ciência já está aqui, na verdade ela está

em qualquer lugar e em todo lugar. Nossa tarefa é facilitar seu progresso, seu desenvolvimento. Para

isso não importa que tenhamos que reconstituir toda a estrutura da sociedade para que ela volte-se

para a construção da ciência: fazendo isso estamos apenas desimpedindo caminhos indevidamente

obstruídos. A unilateralidade do projeto científico reside no fato de que ele não admite situar-se num

ponto determinado da rede social e não se contenta com uma esfera de influência restrita; sua auto-

imagem preconizava naquele momento que a ciência deveria percorrer toda a rede, refazendo-a.

Não foi a outra tarefa a que se dedicaram os cientistas brasileiros e seus simpatizantes. Dez

anos depois do editorial sobre o latim, na XI Reunião Anual e “como das outras Reuniões, as sessões

sôbre o ensino e educação científica foram a grande atração”64. A revista ganhou uma seção chamada

“Ensino”, dedicada a tudo o que se relacionasse com educação científica65. O que em Ciência e

63 Referimo-nos aqui ao “mito fundador” da nação  brasileira, tal como o desenvolve Marilena Chaui. Para
ela, o mito da fundação nacional, se faz presente em toda história do Brasil, sendo periodicamente
reatualizado: “um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas
linguagens, novos valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é a
repetição de si mesmo” (CHAUI: 2000, 9). Ele combina três “sagrações”: a sagração da natureza, a “visão do
paraíso”, o conhecimento da terra brasilis antes mesmo de sua descoberta; a sagração do governante,
como condutor dos destinos nacionais e finalmente a sagração da história, o “Brasil, país do futuro”, futuro
revelado, maravilhoso e exuberante, mas que precisa ser continuamente construído.
64 Ciência e Cultura: vol. 11, n. 3, 1959, p. 102.
65 Assim, em março de 1951 foi publicado o artigo “O Ensino Prático da Histologia e da Embriologia”; em
março de 1953, “Requisitos básicos da formação de psicologistas” e “O Ensino da Física nos Cursos
Secundários”; em junho de 1953, “Ensino objetivo” e “O ensino das Ciências Biológicas nas Escolas”; em
setembro de 1953, “Conferência Internacional de Ensino Médico” e “Ensino técnico preparatório para
pesquisa no ‘Centre Nationale de la Recherche Scientifique’, na França”; em setembro de 1954, “A



A SBPC e a Sistematização da Produção Científica    58

Cultura, começou com um editorial sobre latim, reverberou quase imediatamente em artigos de

jornais, por exemplo. Em julho de 1950, Ciência e Cultura republicou um “comentário” do jornal “A

Folha da Manhã”, de 18 de junho de 1950, chamado “O latim e a Ciência”66. Nele, sabemos que

um professor de ciências físicas e naturais reclamava, com veemência,
contra a imposição do estudo dessa língua em praticamente todo o
currículo ginasial, com esquecimento do estudo mais adequado da
biologia, da física, da química e outras disciplinas de, alegadamente,
maior interêsse. ( ) Os que se preocupam com a formação científica dos
estudantes, não podem, em verdade deixar de lamentar que o espírito dos
homens que entre nós legislam sôbre o ensino insista em cuidar apenas do
latim, em impor o latim ( ) é preciso que as escolas se tornem objetivas e
que suas portas e janelas se abram para o estudo da natureza, não da
natureza empalhada mas da natureza viva. E se houver de existir o latim,
o que certamente deve, que seja também um latim vivo e não um latim
empalhado. Porque até as línguas mortas podem tornar-se vivas, quando
convenientemente ensinadas, assim como se tornam vivas as coisas
sepultadas sob as camadas geológicas, quando exista um mestre que saiba
transmitir todo o encanto que reside em seu conhecimento e em sua
exploração67.

O comentário foi transcrito na íntegra; dada sua oportunidade e identidade de pontos de

vista com aquele do Editorial de Ciência e Cultura. Nele, é possível entrever, momentaneamente, um

posicionamento aparentemente equilibrado sobre relação entre o ensino do latim e as ciências. Isso

porque nem A Folha da Manhã nem Ciência e Cultura advogam o fim do ensino do latim, como já

havíamos visto. Eles propõem e vêem urgente um reposicionamento daquele ensino. Façamos isso

mais claro, já que não é apenas do latim que falamos mas da relação entre as ciências e as

humanidades. O desejo de reconstituição dessa relação por parte dos cientistas vai além de colocar em

campos opostos e estanques essas duas áreas de conhecimento. Nesse momento, eles querem

reconstituir a relação subordinando as humanidades às ciências. Por isso, para Ciência e Cultura

o  progresso da Ciência decorre de uma série de fatores, dentre os quais se
coloca em primeiro plano o bom ensino científico, o qual exige bem
fundamentada base de conhecimentos gerais, principalmente das

propósito do ensino da bioquímica”; em junho de 1955, “O Ensino Secundário na Suécia”; em junho de
1956, “Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo” e “Ensino de Biologia nas Escolas
Secundárias”; em dezembro de 1957, “Ensino prático nos cursos secundários”; em março de 1959, “A
Reforma do Ensino Agrícola” e “Cientistas defendem a Reforma do Ensino”; em junho de 1959, “Formação
do Psicólogo”; em dezembro de 1959, “Novo método de ensino da psicologia clínica”.
66 Note-se que a palavra ciência vem grafada com primeira letra maiúscula, enquanto que o latim vem com
sua primeira letra em minúscula. Todos os demais títulos de artigos e seções no volume em questão
apresentam as primeiras letras de todas as palavras (excetuando-se as preposições e artigos) em maiúsculas.
67 Ciência e Cultura: vol. II, n. 3, 1950, p. 221.
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humanidades68.

De onde viria tamanha prepotência? Por que a auto-imagem de superioridade? Por que a

ciência seria tão potente? Entendemos que ela somente poderia ter tal alcance se fosse co-relacional,

ou seja, deveria ser lastreada numa visão de mundo que integrasse as principais noções em jogo.

Progresso, ciências, verdade, humanidades, têm de compor uma única tessitura que permita passar de

uma à outra demonstrando quais seriam as relações constituídas e quais seriam as relações

constituintes. Essa visão de mundo, como é de esperar, atribui caráter constituinte às ciências. Mas

também, e aqui reside toda a potência do projeto científico, elas estarão em permanente processo de

constituição. Por ora, o que nos interessa é a maneira pela qual são vistas as humanidades e o que

autoriza os cientistas a subordiná-las como auxiliares. Para tanto, iremos recorrer a um livro,

rapidamente citado em Ciência e Cultura. Em A Ciência e o Estado Planificado69, John Baker

dedica-se a demonstrar qual é a especificidade do projeto científico, sua necessária independência do

Estado. O pano de fundo, como já fica claro pelo título do livro, é a constituição do Estado soviético, o

modelo do Estado planificado. Escreve Baker

Mas a vida entre os selvagens mostrou-me que, se a religião e a civilização
melhoraram, moralmente, os homens, a melhoria que se verificou foi
demasiado pequena para justificar um grande optimismo, quanto ao
futuro. Na maior parte dos domínios do intelecto não podemos olhar para
diante com confiança no progresso. Não há razão para supor que os
historiadores do futuro sobrepujarão os dos nossos dias. A Filosofia deu ao
mundo alguns dos seus maiores génios, mas a perspectiva histórica
contradiz a ideia duma aproximação gradual no sentido duma
unanimidade da opinião em matéria de filosofia. ( ) As mesmas
considerações são aplicáveis à arte da pintura, e não há razões de peso
para pensar que estamos simplesmente a passar por uma fase de relativa
inacção, que será seguida por um novo surto de progresso. Na ciência, pelo
contrário, o presente estado de coisas e a perspectiva futura são, ambos,
muito bons. O nível de bondade é mais alto do que nunca. ( ) Se a
ciência tiver liberdade para se desenvolver, sua expansão é inevitável,
porque a ciência cresce por adição. ( ) O saber que cada passo em frente
é um avanço num empreendimento gigantesco é um estímulo para o
cientista, porque ele pode, legitimamente, sentir que está a desempenhar o
seu papel na maior aventura do espírito humano. E isso é um dos
supremos valores da ciência, para o investigador (BAKER: 1947, 28).

O futuro está aberto somente às ciências, às outras áreas de criação e conhecimento estão

reservadas a repetição e a estagnação. Por isso, a subordinação das humanidades, da música, das artes.

68 Ciência e Cultura. Ensino e Progresso da Ciência. Vol. III, n. 4, 1951, p. 229.
69 BAKER, John Randal. A Ciência e o Estado Planificado. Coimbra: [s.e.], 1947.
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Para Baker, excetuadas as ciências, todas as demais esferas de criação da civilização deixaram seus

gênios no passado. Nesta versão do fim da história inaugura-se a era da construção incessante da

verdade. O poder de fazer saber pelo que se vê, pela percepção que se tem de alguma coisa também

cresce mais na medida em que ele não dependa apenas dos primeiros propagandistas. Cooptar aliados

e fazê-los falar e produzir imagens por nós também é fundamental. O risco de não se guardar a

desejável e perfeita coerência é grande, mas o retorno obtido compensa o desvio. Quando menos se

esperar não se verão mais cientistas defendendo o valor da ciência em artigos de jornal ou cartas ao

Ministro da Educação. O próprio sistema educacional se auto-regulará para atender com perfeição aos

objetivos de uma educação científica.

Em Ciência e Ação (LATOUR: 2000), Bruno Latour expõe o que seriam vários modelos de

ação dos cientistas, etapas que ultrapassam os laboratórios, que “continuam” em outros níveis de

relação. Tornar-se “ponto de passagem obrigatório” é um desses modelos, capaz de atuar como força

centrífuga, atraindo para si os diversos constituintes de uma dada relação e, mais do que isso,

modificar esses constituintes. O que garante a sobrevida desse processo é o fato mesmo de o ponto de

passagem tornar-se “obrigatório”, a sua contínua influência sobre as relações das quais é parte. Latour

demonstra como o laboratório atua expandindo sua área de influência, fazendo com que

periodicamente os constituintes precisem voltar a ele. Nesse processo os cientistas, como agentes, e a

ciência, como resultado, parecem coincidir. O modus operandi da SBPC no que diz respeito a esse

momento no qual sua preocupação com a educação é freqüente, traz um elemento novo ao

funcionamento desse processo. Vimos aqui que é possível desmembrá-lo, fazendo com que em um

dado momento os reconstituídos pela ciência e pelos cientistas passem a agir em nome daquela mas

prescindindo deles, dos cientistas. A ciência contará então com mais agentes, mais propagadores. Esse

modelo se ajusta perfeitamente ao de um artigo sobre cibernética e sistemas de informação, publicado

em Ciência e Cultura no ano de 1953. Em “A Cibernética e suas possibilidades nos domínios da

Fisiologia do Sistema Nervoso”, a descrição de um mecanismo auto-regulado era feita como segue

Em todos os mecanismos nos quais é necessário manter constante um
elemento importante, seja uma velocidade, seja uma temperatura ou
qualquer outro elemento, existe um sistema regulador de maior ou menor
precisão. Tal noção desenvolveu-se independentemente em várias ciências.

) Há portanto, nêsses casos de soluções técnicas de problemas de
constância, uma ação recíproca entre a fonte de energia e o regulador. Êste
é acionado por aquela, mas a ele cabe a função de comando. Tal ação, em
muitos casos, não é direta mas realizada por intermediários
múltiplos. Aos sistemas que são dotados de reguladores desse tipo dá-se a
denominação de sistemas de feed-back. ( ) Em muitos casos o feed-back
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não se encontra com o fim específico de manter a constância de um dado
elemento, mas apenas como elemento de informação retrógrada e
portanto de orientação que permite ao sistema considerado atingir
o fim para que foi criado (grifos nossos)70.

Se operarmos a substituição de alguns termos do texto acima, fazendo com que ele se refira

não a qualquer “mecanismo”, mas à modificação e depois à produção e reprodução do sistema

educacional, conforme desejam os vários membros da SBPC, veremos que a auto-regulação será na

verdade o objetivo final da modificação do sistema educacional, conforme o funcionamento dos

sistemas de informação. Alunos e professores atuarão como “intermediários múltiplos”, como

“elementos de informação retrógrada”. Daí para diante, ou seja, depois de reformulado à imagem das

necessidades da ciência, os cientistas se dedicarão à próxima cruzada. Nesse instante, a ciência tenderá

a deixar de coincidir apenas com os cientistas.

Isso confere maior sentido ao tipo de intervenção que os cientistas queriam ver efetivada no

sistema educacional. Em nenhum momento de seus artigos e proposições eles irão se ocupar do

tempo de duração das aulas do ensino pré-universitário: sempre se tratou da substituição de um modo

de ensinar, da modificação do tipo de aluno produzido pelo sistema educacional. Por isso a

importância do deslocamento do latim. E, ainda que houvesse certa clareza sobre a distribuição dos

alunos por diversas carreiras profissionais – e não apenas àquelas ditas científicas – todo o sistema

deveria ser remodelado de modo a fazer crescer, fazer progredir “a ciência”. De acordo com o modelo

do sistema homeostático, a que se refere o artigo sobre a cibernética, uma sociedade perfeitamente

científica é aquela na qual mostram-se ampliados e referendados os valores da ciência.

Assim, nos restará a questão: por que se constrói essa aparente incompatibilidade entre um

ensino dito de caráter humanista e o ensino científico? Por que o “ensino científico” precisa operar por

exclusão? Para responder essas perguntas, vejamos um exemplo, a partir do ensaio chamado “Contra a

Destruição/Desconstrução Social da Ciência: Histórias Cautelares do Terceiro Mundo” (WOOD;

FOSTER: 1999). Nele, a autora, a indiana Meera Nanda, a partir de sua própria experiência com os

“movimentos populares de ciência”, argumenta a favor do poder desmistificador do conhecimento

científico universal contra crenças e tradições antigas que, fundadas em explicações cosmológicas

fazem permanecer modelos de hierarquização e dominação social. Conforme exposto, seu trabalho e

de seus colegas – os ativistas dos “movimentos populares de ciência” –consiste em viagens de

cientistas de diversas especialidades por toda a Índia. Seu objetivo é demonstrar, por meio de

experimentos feitos nos diversos povoados, a irracionalidade das crenças religiosas e suas justificativas

70 Ciência e Cultura: vol. V, n. 1, 1953, p. 7.
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cosmológicas para fenômenos naturais. Querem extrair daí a demonstração inequívoca – científica,

claro - de que há um poder terreno sendo exercido “por trás” das crenças. Descartados os fatos de que:

(a) na verdade, quem estabelece o vínculo necessário e unívoco entre as tais explicações e a superação

da dominação social é a própria autora do artigo e (b) tem-se a impressão de que ou não há

dominação em sociedades cientificizadas, ou que nestas se tornasse mais fácil superá-la, buscamos o

sentido antropológico do conceito de cultura – que a vê como totalidade das relações sociais, mas

também como dinâmica, sempre em processo, sempre vir-a-ser – e veremos que as relações de poder e

de dominação modificam-se todo o tempo e são sempre superadas por outras relações (de maior ou

menor dominação não é o que importa aqui).

Assim, as imagens que Meera Nanda constrói para a ciência e o modus operandi dos

cientistas que delas deveriam derivar, é potencialmente idêntico àquelas com a quais operam nossos

reformadores da educação em Ciência e Cultura. O que de certo modo eles desejavam fazer e,

principalmente quando consideramos o sistema educacional brasileiro no médio prazo de 30 ou 40

anos depois de 1950, de fato parecem ter conseguido, foi colonizar o sistema educacional tornando-o

não apenas permeável a intervenção científica, mas fazendo-o um reprodutor da ciência. Mostrando

terem aprendido a lição das pedagogias do poder, superaram a necessidade de submissão do sistema

educacional ao controle das ciências, fazendo dele um sistema educacional científico. Mas, a

intervenção no sistema educacional era apenas uma das etapas do trabalho de justificação da ciência:

não basta meramente introduzir mais ensino científico e seus
fundamentos, anhelos e objetivos e em nossas escolas e depois repousar. Ao
deixarem a escola, nossos jovens entram num mundo de competições e
doutrinação...Reconhecendo que intensos atrativos (tais como
divertimentos, esportes, comércio, e mesmo política) podem sempre estar
conosco, a ciência não pode ficar aquiescente. Deve entrar na lista das
atrações e mantê-las após a escola71.

1.3 A burocracia

Muito se fala a respeito da desumanização do homem pela máquina:
como ser moral, social e político, o homem é sacrificado no altar do Homo
Faber, o maquinista e inventor de novas máquinas. Este não é, todavia, o
termo final da degradação humana. O homem moderno está à mercê do
mais cruel tirano que a história registra - uma hidra de mil cabeças

71 Ciência e Cultura: vol. IX, n. 4, 1957, p. 234.
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chamada burocracia  que todo dia inventa novo método para rebaixá-lo
e humilhá-lo, convertendo-o em homem-ficha, homem-processo,
homem-rebanho que, com a cerviz dobrada por invisível jugo passa a vida
a apresentar requerimentos, encher formulários, fazer filas e assinar
declarações juramentadas72.

Essa análise do efeito da burocracia nas sociedades modernas abre um artigo de um

professor argentino que colaborava freqüentemente com Ciência e Cultura. O professor

Braun-Menendez aqui escrevia sobre “A Escolha de Professores Universitários”. Em seu artigo que

avaliava, entre outros temas, o papel da Universidade, seus professores, o ensino e a pesquisa, a

burocracia, apesar de não ser seu tema principal, é não apenas citada, mas quatro vezes bombardeada.

Em seu último parágrafo, o autor, avaliando como deveriam ser facilitadas as condições de trabalho na

Universidade ao professor investigador, escreve:

não basta escolher para professor o melhor candidato [em concurso]. Será
preciso dar-lhe liberdade para organizar o ensino a seu cargo e para
pesquisar os temas de sua predileção. O menos que lhe podemos dar é a
confiança ilimitada no sentido da responsabilidade. A categoria de
professor importará também plena confiança em sua honestidade. Não é
possível tratá-lo como peculatário potencial, obrigando-o a reger-se por
estreitos e mesquinhos orçamentos, a preencher formulários intermináveis
e a submeter-se a todas as torturas inventadas pela moderna burocracia73.

O que começou como uma menção à burocracia como uma característica geral das

sociedades modernas, ao final do artigo delineia-se mais concretamente como a burocracia no âmbito

do Estado, a burocracia estatal. E é exatamente este o percurso que fazem os diferentes artigos em

Ciência e Cultura e o conjunto deles quando o assunto é avaliar a burocracia e seus fenômenos

associados à ciência. Neles, há um número significativo de referências à burocracia, que aparecem em

artigos assinados, editoriais, pequenas notas, enfim, em quase todos os tipos de textos publicados. O

que surpreende é que não se trata de um ou mais artigos examinando a burocracia e suas implicações

e, na maioria das vezes, as referências à burocracia aparecem no meio de textos que tratam de temas os

mais distintos entre si.

Não sendo a relação dos cientistas com a burocracia objeto sistemático dos artigos

publicados, seja como fenômeno geral ou especificamente como burocracia do Estado, o máximo a

que se chega é a atribuição de um tópico específico sobre ela no meio de um artigo que avalia as

condições da produção científica no Brasil. Há um número considerável de referências, espalhadas em

72 Ciência e Cultura; vol. II, n. 3, 1950, p. 163.
73 Ciência e Cultura; vol. II, n. 3, 1950, p. 169.
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vários outros artigos, às interferências que a burocracia interpõe ao trabalho científico. Vão da criação

das carreiras de cientistas no aparelho de Estado às suas condições de trabalho, seja no que respeita ao

preenchimento de formulários e requisições ou à lentidão que o processo burocrático impõe às

pesquisas científicas. Essa mesma lentidão é por vezes esgrimida pelos cientistas como peculiaridade

de seu trabalho, como a singularidade que os distingue das atividades produtivas comuns. Como a

lentidão da burocracia aparece como intervenção, indevida e inoportuna, ela é rejeitada.

Diferentemente do que vimos até agora com os temas da guerra e da educação – que se

moveu lentamente de uma tentativa de submissão para uma reforma de suas bases organizativas e

reprodutivas que assegurassem também a reprodução dos interesses científicos – os cientistas julgavam

poder submeter a burocracia ao seu controle. Manifestava-se uma necessidade da prevalência dos

cientistas sobre os burocratas na condução dos assuntos relacionados à investigação científica no que

respeita às decisões que interessavam à ciência e aos cientistas. No caso específico da educação,

chega-se mesmo a atribuir à burocracia a responsabilidade pela

ausência de flexibilidade de nossos programas escolares, cuja alteração
depende de inúmeros processos burocráticos, completamente estranhos ao
ambiente universitário, essa inflexibilidade é responsável pelas enormes
deficiências de nosso ensino superior. Tão graves são as ingerências
burocráticas na vida universitária que uma novel (sic) escola brasileira,
cuja projeção nos meios científicos e técnicos já é intensa em poucos anos
de vida, para atender a uma mais perfeita organização didática teve que
ser organizada completamente fora dos padrões oficiais estabelecidos pelo
Ministério da Educação74.

A quase oposição entre ciência e burocracia – “processos burocráticos, completamente

estranhos ao ambiente universitário” –, a construção de uma espécie diametralidade entre ambas é

posta com tal freqüência e de tal maneira que um dos autores sente-se autorizado a afirmar que o

cientista medíocre, de pouco brilho, que tem pouco ou quase nada a acrescentar ao progresso da

ciência, disfarça sua inoperância e sua inadequação ao trabalho científico escondendo-se por detrás

dos procedimentos burocráticos de sua seção de trabalho:

o problema do salário leva desde logo ao problema burocrático - o
cientista funcionário público. O cientista burocrata, quando tem
consciência, mas não tem capacidade, está atento a todas as pequeninas
circunstâncias do seu departamento. Um auxiliar que chegou tarde, um
servente que deixou de lavar convenientemente um tubo de ensaio, uma
retorta que se quebrou ( ) o relatório anual que deve apresentar. (...) Há
todavia o tipo que é capaz, tem consciência, trabalha, e é embaraçado

74 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 1-2, 1952, p. 2.
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pela burocracia do aparelhamento administrativo. Não pode comprar
revistas, porque não dispõe de verba. Encontra no mercado um aparelho
de que necessita, e há no orçamento verba que comporta a aquisição. Mas
a verba depende de especificação e empenho. Um escriturário da
secretaria opina desfavoravelmente porque não se fez concorrência
pública. São semanas e até meses de demora. Quando sai o despacho final
favorável, ou o aparelho já não existe no mercado, ou sofreu uma
elevação de preço que torna impossível a compra. E o processo burocrático
recomeça. Repita-se isso por meses e meses, por anos e anos, aonde vai a
possibilidade de produzir, e o estímulo para produzir? O Estado que queira
estimular a ciência deve temer a burocracia, reduzir a burocracia,
suprimir a burocracia75.

E, no mesmo artigo, seu autor sustenta:

o Estado tanto quanto tem capacidade financeira e interesse fundamental
para favorecer a ciência, não tem idoneidade técnica para orientá-la e
dirigi-la76.

Composto o ambiente, o passo seguinte seria a supressão do controle burocrático sobre o

processo de produção de conhecimento científico. É fato que se constrói essa negativa da interferência

do Estado também em função das inúmeras vezes em que se opôs o conhecimento científico a um

interesse político do Estado. Porém, em nome dessas interferências “indevidas”, elabora-se a

justificativa para uma certa independência do sistema de produção de conhecimento das formas

controle que seriam próprias da burocracia, mas que em última instância não são mais do que formas

de controle próprias do sistema democrático. Lembremos que, apesar do foco no controle e no

atravancamento do trabalho dos cientistas, que pode ser visualizado nas diversas menções às

ingerências diretas ou indiretas do aparelho burocrático, a transformação da produção quase amadora

de ciência no Brasil num sistema que produza conhecimento em larga escala, não poderia prescindir

de mecanismos de avaliação do retorno e da propriedade do investimento, das áreas carentes de

recursos e que, portanto, seriam merecedoras de ações de incentivo, em detrimento daquelas que já

apresentassem um desenvolvimento satisfatório.

Talvez por isso, na descrição do trabalho dos cientistas, a especificidade de suas tarefas,

contraposta ao tempo gasto no preenchimento de formulários, relatórios e assemelhados, deveria

torná-los desobrigados de dedicar-se a outra coisa que não a pesquisa. Indo além, Ciência e Cultura

assevera que isso não seria mais do que uma outra uma maneira de diminuir o valor da própria ciência,

já que assim desqualifica o próprio caráter do cientista. No texto do professor Braun-Menendez, que

75 Ciência e Cultura: vol. V, n. 4, 1953, p. 186.
76 Ciência e Cultura: vol. V, n. 4, 1953, p. 186.
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permitimo-nos citar novamente, as exigências burocráticas equivalem a tratar o cientista

como peculatário potencial, obrigando-o a reger-se por estreitos e
mesquinhos orçamentos, a preencher formulários intermináveis e a
submeter-se a todas as torturas inventadas pela moderna burocracia77.

Uma antiga distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual78, que neste caso

corresponde também a uma definição hierárquica de papéis sociais (os cientistas como elite intelectual

do país), também é retomada para auxiliar à descrição da burocracia como um empecilho ao

desenvolvimento do trabalho dos cientistas e, conseqüentemente, da própria ciência:

não é possível pesquisa científica de nível elevado dentro de um clima
estreito de obrigações e formalidades burocráticas nem dentro de coações
intelectuais ou materiais nos rumos de suas pesquisas. Essas restrições são
possíveis quando se deseja um rendimento maior da máquina humana
nos trabalhos de produção material, mas são perniciosas e inibidoras
quando se deseja um trabalho de criação intelectual79.

Ainda que o mais das vezes a burocracia refira-se aos mecanismos de controle e

administração estatais, é possível efetuar pelo menos uma clivagem entre os sentidos possíveis para o

termo e é assim que eles podem ser divisados em suas várias menções nos textos em Ciência e

Cultura. Pode-se considerar um fenômeno mais geral da burocratização do mundo, dos processos

administrativos em geral, independentemente do meio no qual ele está instalado. Ele cresce e se torna

mais complexo, acompanhando o crescimento das organizações e aí se incluem  tanto as grandes

empresas como o Estado. No caso brasileiro, também a constituição das grandes empresas pode ser

associada com o Estado, dada a participação considerável deste na criação de empresas estatais em

setores estratégicos da economia nacional, como a exploração do petróleo e a siderurgia. Aí, esse

fenômeno torna-se mais complexo, dada a natureza dual destas grandes organizações que, como

empresas de economia mista, atuam junto ao mercado, mas precisam obedecer a algumas normas

típicas de Estado.

Depois, pode-se considerar o fenômeno mais específico da burocratização do Estado. Neste

tipo de consideração, a burocratização costuma estar associada por sua vez à regulamentação e à

execução das normas e leis que se originam nas injunções do sistema democrático. É também aqui que

77 Ciência e Cultura: vol. II, n. 3, 1950, p. 169.
78 Segundo Marilena Chaui, essa mesma distinção é um traço da relação hierárquica constituinte da
sociedade de classes no Brasil. Sempre retomada  no discurso das elites intelectuais e econômicas, segundo
a autora, é uma maneira de justificar a extrema valorização do trabalho intelectual em detrimento do
trabalho manual (CHAUI; 2000).
79 Ciência e Cultura: vol. VIII, n. 1, 1956, p. 43.
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algumas questões relacionadas à efetivação de uma norma ou de sua transformação em passos ou

etapas a serem cumpridas pelos cidadãos de um país dão lugar às acusações de abuso de autoridade,

dirigidas exatamente contra os burocratas.

As menções à burocracia encontradas nos artigos publicados na revista, caracterizam-se por

associarem estes dois sentidos do termo. As avaliações por vezes acerbas e críticas parecem predominar

nas citações e, pelo menos na pesquisa que efetuamos, nos foi impossível encontrar qualquer

referência elogiosa à burocracia em qualquer dos sentidos que assinalamos aqui. Também são raros os

casos nos quais uma determinada instância da ordem burocrática estatal é identificada. A burocracia

pode então ser descrita como obstáculo; como demasiado lenta e, conseqüentemente, ineficiente ou

acarretando ineficiência a outrem; como uma série de procedimentos inúteis. A combinação das

críticas aos dois sentidos que adquire o termo burocracia nas menções que recebe em Ciência e

Cultura apontam para o desejo de controlar, suprimir ou mesmo fugir à burocracia no âmbito do

Estado.

Como explicar isso? Articulamos duas explicações que julgamos satisfatórias e até mesmo

complementares. Na primeira, esclarece-se a necessidade de angariar os recursos cada vez mais

abundantes solicitados pelas pesquisas e ao mesmo tempo verem-se livres dos controles do Estado. A

segunda não aponta para a supressão da burocracia, mas para a associação da investigação com uma

fonte de financiamento que possa neutralizá-la no que respeita à atividade do cientista no laboratório.

Mas, antes de articular essas duas explicações, faz-se necessário buscar uma caracterização da

organização burocrática, de forma a entender por que a “escolha” da burocracia como objeto de crítica

recorrente, ainda que não em forma de artigos específicos, manifestos ou algo equivalente, como já

pontuamos acima. Afinal de contas, estando no centro da relação Estado e sociedade, pretendendo-se

constituir, por mérito, como parte da elite dirigente, outros “oponentes” poderiam colocar-se

igualmente no caminho das pretensões dos cientistas. Ao menos à primeira vista, em sua estratégia de

construção de sua posição social, a experiência histórica os fez evitar quererem-se os reis filósofos ou

os administradores das coisas.

Ainda que sustentemos que na concepção dos cientistas a necessidade da ciência como

elemento fundamental da construção da nação servisse principalmente como um elogio à própria

ciência, sua instrumentalização da idéia da nação como comunidade imaginada, apontava para a

necessidade de aliados estratégicos. Irmanados e ocupados em construir a nação, políticos,

empresários e professores poderiam cooperar com a tarefa da “justificação da ciência”. Se os

burocratas não podiam, se a burocracia – na definição de Weber “o mais crucial fenômeno do
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moderno Estado ocidental (…) indispensável para o atendimento das necessidades da administração

de massa” ( WEBER; 1966: 24) – precisava ser suprimida, uma outra explicação, que atenda às

especificidades dos contínuos ataques dos cientistas precisa ser articulada.

Para isso, recorreremos à definição dos “Fundamentos da organização burocrática”, de Max

Weber. Não se atendo a nenhuma situação em particular, Weber procura refletir sobre a burocracia

como tipo ideal. Para Weber, o tipo ideal corresponde à

acentuação unilateral de um ou vários pontos de vista, e mediante o
encadeamento de grande quantidade de fenômenos isoladamente dados,
difusos e discretos, que se podem dar em maior ou menor número ou
mesmo faltar por completo, e que se ordenam segundo os pontos de vista
unilateralmente acentuados, a fim de se formar um quadro homogêneo de
pensamento. Torna-se impossível encontrar empiricamente na realidade
esse quadro, na sua pureza conceitual, pois se trata de uma utopia. A
atividade historiográfica defronta-se com a tarefa de determinar, em cada
caso particular, a proximidade ou afastamento entre a realidade e o
quadro ideal (...) Ora, desde que cuidadosamente aplicado, esse conceito
cumpre as funções específicas que dele se esperam, em benefício da
investigação e da representação (COHN; 1991: 106).

Não nos ocuparemos da discussão sobre a propriedade do conceito weberiano, posto que

ele apenas explica seu método de construção de um tipo ideal, e é exatamente isso que ele faz com a

burocracia. Porém, a descrição da atividade científica nos discursos ambíguos dos cientistas que vimos

acima, aproxima-a também de uma espécie de tipo ideal, só que aplicado à ciência e no qual aspectos

como a busca da verdade ou o desinteresse pessoal são também acentuados de modo a compor “um

quadro homogêneo de pensamento” sobre a ciência. Por isso, o que segue será o contraste entre duas

formas de tipo ideal, com o objetivo de tornar explícita a singularidade do conflito entre elas.

Weber concebe o tipo ideal da organização burocrática especificando seus fundamentos e

seus atores. Do papel reservado a cada um deriva todo o funcionamento da organização. Um sistema

de normas abstratas, constituído por acordo ou por imposição entre um grupo ou associação de

pessoas é a base da burocracia. Nesse estágio genérico da definição conceitual, esse grupo pode ser

tanto uma empresa, uma associação de fins determinados e área de atuação limitada, ou pode ter

características mais extensas e complexas, caso da Igreja e dos Estados-nação. Os membros desse grupo

concordam, tacitamente, com a necessidade da obediência ao sistema de normas como uma maneira

de garantir o funcionamento e a própria existência da associação. A efetividade do sistema de normas é

garantida por meio da delegação da autoridade a um outro contingente de pessoas. Estas ocupam

cargos, e têm como responsabilidade manter funcionando o sistema de normas. Para Weber, a pessoa

que ocupa o cargo apenas “representa a autoridade” e “está subordinada a uma ordem impessoal”.
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Nesse momento, ele relembra o fato que a autoridade do cargo é limitada e circunscrita, não

sendo o mesmo uma propriedade do burocrata. Essa lembrança de Weber é fundamental, posto que

com ela também é possível de certo modo aclarar o que seria o “Estado moderno ocidental” e a

moderna burocracia que a ele é associada. A organização burocrática não poderia ser considerada algo

totalmente novo, porque ela não é uma “invenção” conceitual, teórica. Ao contrário, até. Weber

somente pode conceituar o “tipo ideal” burocracia exatamente por sua preexistência histórica. Mas

essa organização não poderia vigorar se não tivesse sido abandonada uma prática comum ao um

estágio anterior da organização burocrática, que é exatamente aquela que permitia ao ocupante do

cargo tê-lo ou obtê-lo como posse pessoal. Como a norma a ser cumprida é anterior e precedente a

seu representante, tem-se que a ação do burocrata não é totalmente livre, porque ela deve sempre

reportar e corresponder às exigências da norma, ainda que ela possa vir a contrariar alguma vontade

pessoal.

Para Weber, nas modernas organizações somente os ocupantes de cargos que estão no topo

da estrutura hierárquica têm um maior nível de liberdade em relação à norma que lhe precedeu. Mas

esse quantum de liberdade pode variar em função da maneira pela qual o ocupante desse cargo

atingiu o topo da cadeia hierárquica. De maneira geral, Weber irá atribuir o maior quantum de

liberdade ao empresário capitalista que, de alguma maneira, pode alterar por sua própria vontade o

mecanismo de funcionamento do sistema burocrático de sua própria empresa. O mesmo não se dá

com ocupantes de estruturas relacionadas ao Estado, cujo topo da hierarquia pode ser constituído por

uma combinação de elementos que ali chegaram por merecimento com ocupantes que apenas detêm

temporariamente o cargo, mediante processos eleitorais, por exemplo.

Nos textos de Weber sobre a burocracia (WEBER; 1966) e sobre a ciência (WEBER; 2002),

não há nenhuma contradição fundamental entre ciência e burocracia. Até ao contrário, se fizermos

combinar a posição do autor sobre a tecnologia em relação à ciência e sobre a necessidade de técnicos

dentro da organização burocrática. Mantendo a divisão praticamente consensual em sua época, entre

tecnologia e ciência80, Weber afirma que a ciência serviria para melhorar a tecnologia – e os técnicos

responsáveis por ela – e que, dentro da organização burocrática, certas tarefas exigiriam ocupantes de

cargos com qualificação técnica. No entanto, como vimos, Ciência e Cultura, volta-se às vezes

violentamente, contra a burocracia. Por que? Sugeriremos duas explicações, a partir da descrição do

80 O argumento de Weber em defesa dessa distinção sustenta uma perfeita separação entre conhecimento
empírico e conhecimento científico e assinala este último como próprio das sociedades ocidentais; é até
hoje utilizado em defesa dessa clivagem hierárquica entre os diferentes sistemas de produção de saber e
conhecimento.
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tema em Weber que fizemos acima.

Temos um sistema de normas abstratas imposto por acordo; um microgrupo de executores

das normas e um outro que a elas se submetem por vontade própria. De todas as características que

derivam deste sistema, interessa-nos sublinhar:

a) a deliberação do sistema de normas como um efeito da vontade e do acordo do grupo

que lhe criou;

b) a impessoalidade característica que ata todos os membros do sistema  No caso do

Estado-nação, não sendo o Estado posse senão da abstração que é “a nação”, a

impessoalidade torna-se quase absoluta.

Primeiramente, se o sistema de normas tem como origem o acordo entre o grupo que o

criou, isto significa que ele é mutável, bastando para isso apenas a vontade do mesmo grupo. Ou seja,

o sistema é transitório porque as normas são modificáveis. Mas não o são de dentro da organização

burocrática. Na burocracia como tipo ideal, o subgrupo responsável pela garantia do cumprimento do

sistema de normas não pode alterá-las81, porque isto está além de sua competência. Aí está também a

origem da impessoalidade com a qual agem, ou devem agir, ao fazerem-se aplicar as regras e

regulamentos – não esquecendo que tal impessoalidade teve de ser purificada, digamos assim,

evitando que o burocrata tenha qualquer possibilidade de apossar-se de seu cargo.

Ora, em seu trabalho de “revelação da verdade”, os cientistas alegam que também agem

como intermediários na descoberta das regras naturais. Planos divinos, matemática celeste, engenharia

natural, seja qual for a denominação que se atribua à tarefa sempre inconclusa dos cientistas, ela

remete a um sistema de regras que também é anterior ao seu próprio trabalho. Quando alegam falar

em nome da ciência, em razão desta anterioridade, eles assemelham-se aos burocratas já que está além

de suas possibilidades alterar as regras da natureza82. Porém, neste embate de impessoalidades, está

81 Trata-se da descrição do tipo ideal. No dia-a-dia das repartições burocráticas, nos bureaux, a invenção de
estratégias de contorno de regras pré-estabelecidas pode até mesmo ser reconhecida como uma
competência suplementar do burocrata. Isso se nos mantivermos na esfera do comportamento compatível
com a legalidade das normas; se nosso raciocínio estender-se até aos estratagemas ilegais, que visam não
apenas contornar as normas, mas burlá-las veremos que o constructo do tipo ideal pode desmoronar muito
rapidamente.
82 Embora não deixem de reconhecer que estes limites de intervenção não são imóveis, no horizonte do tipo
ideal científico, uma certa estabilidade do que é o humano, um tipo de conhecimento além do qual não é
possível avançar, ainda que não precisamente conhecido, identificado, é implicitamente reconhecido. Por
exemplo, vejamos como os cientistas consideravam a psicologia no âmbito de um de seus encontros: “as
analogias não são estabelecidas apenas entre as funções mais simples do sistema nervoso, como atos
reflexos, mecanismos de regulação e coordenação e as máquinas construídas pelo homem. Vão mais longe
ainda e atingem as funções superiores, essas que constituem o campo da Psicologia” (Ciência e Cultura:
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implícita uma hierarquia. Se os burocratas agem impessoalmente, em nome das regras e por extensão,

em nome do grupo do qual fazem parte, lhes é vedado alterar tais normas somente enquanto

burocratas. Já aos cientistas nem se coloca as questões nestes termos. Eles anunciam uma verdade

atemporal, imutável. O conjunto de regras e normas que dizem revelar e do qual autonomeiam-se

porta-vozes constitui um conjunto de normas superior àquele obedecido pela burocracia. Mesmo que

quisessem, não poderiam alterar as “descobertas” que fazem, nem como cientistas (como subgrupo, se

quiserem) nem como humanos, parte do grupo maior, mas nem por isso autorizado a modificar as

regras da natureza. Poderíamos talvez “simplificar” o problema, inscrevendo-o numa outra dicotomia,

mais geral, que é a da separação entre natureza e cultura. Afirmar a neutralidade e a universalidade da

ciência seria um trunfo contra a impessoalidade contextual da burocracia. Constitui uma maneira de

conquistar uma posição singular, privilegiada no sentido mais literal do termo, dentro da organização

política da sociedade e da cultura.

Mas há uma ressalva no texto de Weber sobre a funcionalidade da organização burocrática

que também pode relacionar-se com a aparente incompatibilidade entre ela e a ciência. Weber afirma

que o ocupante do topo da cadeia de cargos do sistema burocrático é o “menos” afetado pela

imposição da impessoalidade, pelo cumprimento estrito do sistema de normas. Ora, se o espaço de

manobra para esse sujeito, na organização burocrática estatal é limitado, o mesmo não acontece com o

empresário. O grande empreendimento precisa necessariamente organizar-se burocraticamente

porque a administração burocrática é sempre, observada em igualdade de
condições e de uma perspectiva formal e técnica, o tipo mais racional. Ela
é, atualmente, indispensável para o atendimento das necessidades da
administração de massa. No setor administrativo, a opção está entre a
burocracia e o diletantismo ( WEBER; 1966: 24).

Mas Weber também constata que

o empresário capitalista é, em nossa sociedade, o único que tem sido
capaz de manter-se relativamente imune à dominação do saber racional
burocrático ( WEBER; 1966: 26).

Para Weber,

vol. V, n. 1, 1953, p. 8). Ou seja, algumas funções cerebrais não eram sequer imaginadas como biologizáveis
e, portanto, manipuláveis (TIBBON-CORNILLOT; 1997). Eram consideradas parte do estudo psicológico e
isso não significava que não fossem cientificamente exploráveis, mas que as “funções superiores” do
cérebro seriam reveladas e compreendidas por meio dos processos indutivos próprios da psicologia. Isso
fica ainda mais evidente se nos lembrarmos que a participação dos biologistas na SPBC era majoritária,
tanto em suas Reuniões Anuais como também na revista, pelo menos até ao final do período que
pesquisamos.
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o sistema capitalista  embora não somente ele  desempenhou um papel
fundamental  no desenvolvimento da burocracia ( WEBER; 1966: 25).

Se o empresário capitalista é o detentor do maior quantum de liberdade face à tirania da

burocracia e se está em seu poder submeter ou até mesmo modificar alguns procedimentos

burocráticos, se não se verificar algum outro tipo de incompatibilidade entre os interesses dos

cientistas e os interesses das empresas e dos empresários, vê-se que o empresário e seu  “patrocínio

particular” constituem aliados potenciais para o desenvolvimento da ciência. É assim que, veremos a

seguir, os cientistas constroem em paralelo aos demais discursos de convencimento, um que é dirigido

à iniciativa particular, buscando o apoio das empresas ao financiamento dos institutos de pesquisas e

das universidades.

1.4 A busca pelo “patrocínio particular”

Diferentemente do acontecia com as menções à burocracia, a abordagem do financiamento e

apoio privado à criação e sustentação do sistema de produção de conhecimento foi feita em diversas

frentes na revista. Isso englobava: a) citações esporádicas em meio a artigos que se dedicavam à

avaliação das condições de existência e as perspectivas futuras no Brasil; b)  textos escritos cuja

finalidade era a de “sensibilizar” os donos de “fortuna particular” para sua co-responsabilidade não

apenas com a aplicação direta de recursos financeiros em pesquisas específicas, mas também na criação

de estruturas de apoio e garantia de continuidade da existência e funcionamento das pesquisas no

longo prazo.

Como afirmamos acima, a explicação para o apelo aos empresários está vinculada aa sua

relativa independência do sistema burocrático. Mas essa explicação não é suficiente se não

reconhecermos nela uma dimensão simbólica, um significado que certamente ultrapassa a idéia de

uma “escolha racional”, optar pelos empresários em vez de apoiar-se no Estado. Como temos tentado

evidenciar, o trabalho de convencimento a que se propuseram os cientistas ganhava dimensões

bastante complexas à medida que se apresentavam todas as suas demandas. Seu interesse principal,

que era o de garantir que houvesse uma produção de conhecimento científico que pudesse ser

reconhecida como tal internacionalmente, era secundado por iniciativas dirigidas a um espectro muito

amplo de atores sociais. E na verdade, o que podemos divisar hoje, ao início do século XXI, é que o

modelo que prevaleceu no Brasil foi aquele alicerçado no financiamento público. Mas isso somente se

nos mantivermos restritos à idéia de um sistema de produção de conhecimento limitado às fronteiras
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do Estado-nação. Hoje tecnociência – produto da indistinção entre técnica e ciência – a ciência

tornou-se a ciência como negócio e foi naturalmente integrada às estruturas das grandes empresas,

sem incompatibilidades, com mínima burocracia. E é óbvio que o que afinal de contas era incômodo

era o tipo de controle, a necessidade da explicação, seja ela em que nível for. A produção científica, e o

que dela resulta, canonizou a rapidez de resultados como indicativo de eficiência – e tanto prometeu

compensações por isso que hoje se vê impelida a responder demandas “do público” com agilidade – e

com isso agregou mais um tipo de incompatibilidade com o sistema democrático, porque o conjunto

de mudanças acarretadas modifica as relações numa velocidade maior do que a do sistema normativo.

Certamente, isso faria felizes os diversos autores de artigos em Ciência e Cultura, que

nutriam uma simpatia pela iniciativa particular, que às vezes a fazia ser descrita como se, no que

concerne à ciência, fosse substancialmente diferente do Estado, incapaz de opor obstáculos à pesquisa.

Assim, no texto abaixo, Ciência e Cultura afirma que o cientista que trabalha em instituto particular de

pesquisa,

mantido por iniciativa privada, então [tem] a situação ainda mais
segura, porque o instituto mantém-se a salvo de influências funestas como
a política mal orientada ou a necessidade da execução de serviços outros
que não sejam a própria investigação83.

São claras as referências que orientam essa avaliação. A burocracia na instituição particular,

como sustentamos acima, é considerada um estorvo facilmente contornável, senão inexistente. A busca

do lucro isenta de “influências funestas”. E, dentro da instituição particular, o cientista teria assegurada

sua liberdade de pesquisa, além da garantia de uma sobrevivência digna. O empresário, este teria outro

tipo de compensações:

se diversos capitalistas se reunissem e patrocinassem a construção de um
grande laboratório de pesquisas nucleares, estariam conquistando um
lugar na história do desenvolvimento científico, estariam se
imortalizando84.

Devemos então especificar os argumentos reunidos em torno dessa defesa, e mostrar como e

a quem dirigidos. Como era freqüente, a declinação da importância da ciência precisava ser

contextualizada em termos práticos. À nação, à importância da ciência para a nação, aos cientistas,

eram agora adicionados os empresários. Na tradição do pensamento liberal, a criação do Estado

estabeleceu uma dicotomia, que logo se transformou também em uma oposição entre Estado e

Sociedade. À iniciativa particular permitia-se fazer o que julgasse necessário para garantir retorno

83 Ciência e Cultura: vol. III, n. 1, 1951, p. 49.
84 Ciência e Cultura: vol. I, n. 1-2, 1949, p. 44.
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financeiro na forma do lucro, enquanto ao Estado cabia zelar pelo interesse público. Os cientistas, por

outro lado, pretendiam justificar sua existência por meio do serviço ao desenvolvimento da nação.

Naquele momento, isso não era automaticamente transformado numa necessidade produzir dentro do

aparelho do Estado. Até ao contrário, a desqualificação do Estado era um argumento a que se recorria

freqüentemente. Dever-se-ia buscar formas alternativas de fazer ciência sem depender do Estado:

essa falta de proteção à pesquisa advém, principalmente, de nosso hábito
de tudo esperar do governo - auxílio, proteção, recursos econômicos e até
estímulo para nossas atividades, e que aos poderes constituídos deve caber
a responsabilidade do ensino em seus vários graus, do estímulo à pesquisa
e da formação de profissionais hábeis nos vários setores da atividade
humana85.

Já vimos acima como os cientistas descreviam-se como parte das elites da nação. Essa imagem

foi retomada, como veremos a seguir, para torná-los interessantes às elites econômicas:

das elites intelectuais é que advém o progresso da nação. País sem elite
intelectual que conduza a massa adestrada, está fadado à estagnação.
Compete ao Estado adestrar e instruir a massa; à fortuna particular
compete instruir e proteger as elites intelectuais, em todas as suas
atividades, é fator de progresso e concorrerá, não só para aumentar a
fortuna particular, como para fazer progredir a Nação através de sua
indústria, de seu comércio e de sua lavoura. Auxílios inteligentemente
distribuídos conferem juros a prazo curto, sob a forma do reconhecimento
do homem e dos deuses e a prazo longo, sob a forma de juros compostos e
acumulados, resultado do progresso da Nação e da maior capacidade
aquisitiva do povo86.

Fazer os interesses do outro se tornarem função de seus interesses, estabelecer uma relação

de dependência que mescle dever moral, retorno financeiro e responsabilidade com o

desenvolvimento nacional. Ao mesmo tempo, elaborar essas diretrizes em um discurso que utilize os

termos supostamente compreensíveis por aqueles que queriam sensibilizar. O texto acima corresponde

a essa descrição e seu alvo era a “iniciativa particular”, o capital privado. Apesar da tensão existente

entre os cientistas e a burocracia de Estado, o interesse da nação, o interesse público, não sendo

tangível, não sendo propriedade senão do conjunto a que lhe deu origem, dava aos cientistas um

momento de igualdade dentro da sociedade que lhes permitia reivindicar mudanças no

comportamento da burocracia, algum relaxamento das normas burocráticas quando aplicadas ao

trabalho de pesquisa científico.

No caso da iniciativa particular, a propriedade privada dos recursos que poderiam acelerar o

85 Ciência e Cultura: vol. II, n. 4, 1950, p. 311.
86 Ciência e Cultura: vol. II, n. 4, 1950, p. 313.
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desenvolvimento das condições para as pesquisas, não os permitia assumir a mesma posição. A

reivindicação precisou ceder lugar à sedução, ao convencimento. Muda o caráter argumentos, que não

assumem a forma das obrigações e não acarretam penalidades a quem as despreze, exceto a perda de

oportunidades de lucro. Podem mesmo tentar mimetizar a linguagem que seria reconhecível pelos

empresários, e é quase patética a tentativa de converter o “reconhecimento do homem e dos deuses”

em juros de curto prazo. É claro que este argumento apenas recobre o que seria o verdadeiro interesse

dos empresários e, no discurso dos cientistas, logo emerge a demonstração da fungibilidade da ciência.

A formação dos cientistas deveria passar à esfera da responsabilidade das elites financeiras. Contrastada

com a sempre manifesta vontade de liberdade de pesquisa, a facilidade com que, neste texto, os

cientistas dispõem-se a serem tutelados pela “fortuna particular” é, para dizer o mínimo,

impressionante.

De modo geral, Ciência e Cultura defendia como um modelo de investimento privado o que

acontecia nos Estados Unidos. As doações post-mortem, na forma de espólio, ou em forma de

investimento direto em universidades e em suas estruturas foram mais de uma vez lembradas em

artigos publicados na revista:

oxalá os nossos homens de fortuna, mesmo guardadas as proporções,
imitassem o americano neste ponto, neste desejo sincero de devolver à
coletividade um pouco do que dela receberam. (...) Os nossos homens de
fortuna precisam seguir tais exemplos, senão na magnitude, pelo menos no
número. ( ) Estou plenamente convencido ser esta uma das melhores
formas de patriotismo nas atuais condições brasileiras. Dêem os nossos
industriais, banqueiros, comerciantes etc. um pouco do muito que recebem
da coletividade87.

Não é possível desconsiderar também que nos argumentos dos cientistas estava implícita

uma tentativa de convencer os empresários em investir no que consideravam ser a “ciência pura”. Por

mais que se negasse essa divisão em alguns (poucos) artigos, o entendimento de que a ciência pura

poderia, ou melhor, deveria, ter lugar na empresa privada, governava a moralidade do argumento. É

como se dissessem aos empresários: não peçam que nos dediquemos à pesquisa de produtos e

soluções. Queremos apenas o conforto de um laboratório bem aparelhado, com o mínimo de

interferências. Se, por acaso, na exposição de nossos resultados, ou num passeio fortuito pelo

laboratório, o nosso patrocinador divisar alguma aplicação lucrativa para o que “descobrimos”, tanto

melhor, ele apenas cumpre sua missão, contribuindo para melhorar a vida da população e desenvolver

a nação. O que talvez nenhum cientista pudesse adivinhar é que o “olhar empresarial” não continuasse

87 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 127.
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a vir de fora, mas passasse a ser o seu próprio olhar. Mas, enquanto não chegava a era do cientista

empresário, era bom seguir lembrando

que a descoberta do DDT constitui exemplo, não muito comum na história
da ciência, de descoberta feita por pesquisador a serviço de firma
particular. Considerando o que essa descoberta representou para o bem-
estar da humanidade e o que trouxe, por outro lado, de benefício, aliás
muito merecido, para a firma Geigy, outra coisa não é  possível concluir
senão que a pesquisa compensa largamente o dinheiro que nela se
investe88.

1.5 Externalidades: o caso da ciência pura

Numa prática freqüente em Ciência e Cultura, publicou-se um editorial assinado, não pela

revista, mas pelo físico José Goldemberg. Seu título era “Porque Ciência Pura no Brasil?”. Nele, como é

óbvio, o autor preocupa-se em reunir argumentos para justificar o apoio à pesquisa pura no Brasil.

Ciência e Cultura sempre repisava sobre a necessidade do que chamavam de pesquisa básica. A

possibilidade, sempre presente nos discursos da revista, de que fosse privilegiada a pesquisa aplicada

em detrimento da pesquisa básica, era sempre representada como uma ameaça ao desenvolvimento da

ciência. Não se podia admitir “a possibilidade de se relegar para segundo plano a pesquisa básica,

dando relevo à aplicação de técnicas de resultado imediato”89. É nesse espírito que o editorial assinado

por Goldemberg se inscreve. Logo no início ele declara:

existem ao meu ver três razões para justificar a realização de pesquisa em
ciência pura no Brasil:

1. Para descobrir princípios novos que possam ter utilidade na indústria
ou adaptá-los ao nosso meio.

2. Porque é preciso manter cientistas trabalhando constantemente, pois
constituem reserva indispensável em qualquer emergência nacional.

3. Porque a realização de pesquisas tem uma importância educacional
insubstituível.

Em resumo, à pergunta que ele mesmo se propõe, ou seja, quais os motivos, quais as razões

a serem consideradas para manter o investimento em pesquisa em ciência pura, ele responde: para ser

aplicada! Para ser aplicada na indústria, para ser aplicada numa “emergência nacional”. Apenas a última

88 Ciência e Cultura: vol. I, n. 1-2, 1949, p. 50.
89 Ciência e Cultura: vol. XI, n. 1, 1959, p. 2.



O Desencantamento das Ciências    77

das três razões não parecia autojustificar-se e por isso o autor precisou explicitá-la. É assim que em

seguida ele escreve que a

realização de pesquisas dá às pessoas independência de pensamento e
coragem intelectual, fatores fundamentais para enfrentar problemas novos
e vencer na atividade industrial; ( ) finalmente, a realização de
pesquisas força o desenvolvimento de novas técnicas ou instrumentos que
podem depois ser industrializados90.

Ao fim do editorial, seu autor repete o argumento ao relatar propostas apresentadas a um

órgão do Ministério da Educação para que este

encoraje pesquisas científicas em temas pouco desenvolvidos no País, mas
de futuro interesse industrial como física dos sólidos e outros91.

Da maneira pela qual os cientistas colocam-se o problema, a sociedade moderna seria aquela

na qual não seria possível admitir que desenvolvimentos tecnológicos surgissem sem a orientação da

ciência. A ciência potencializaria a produtividade das soluções técnicas. Seria interessante refletir se,

nesse processo, a ciência não seria ela mesma tecnologizada. Mas isso seria cair num falso paradoxo, o

mesmo que é ao mesmo tempo cunhado e ignorado pelos cientistas. A revista e seus autores reviram-

se, têm engulhos, quando o assunto é igualar a ciência pura à ciência aplicada. Defendem a distinção e

assumem, como já comentamos neste mesmo capítulo, que o “surgimento” da ciência relegou à

tecnologia um papel dependente. Tecnologia não prospera sem ciência, sustentam eles. Mas não têm

nenhum pudor em delegar, como principal função para si mesmos, o governo para o desenvolvimento

da indústria e da nação. O que interessa é que não será um governo do tipo administrativo. A ciência

aqui é a política continuada por outros meios. Cientistas controlarão a forma pela qual alguma coisa

será produzida, o rigor científico governará a criatividade empírica.

1.5.1 A externalidade histórica

1.5.1.1 Objetivos

Como ponto de convergência e reverberação de interesses, o número inaugural de Ciência e

Cultura trouxe, em editorial, a exposição de seus “objetivos gerais”:

a) justificação da ciência, mostrando ao público seus progressos, seus

90 Ciência e Cultura: vol. XI, n. 4, 1959, p. 184.
91 Ciência e Cultura: vol. XI, n. 4, 1959, p. 184.
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métodos de trabalho, suas aplicações e até mesmo suas limitações,
buscando criar em tôdas as classes, e consequentemente na administração
pública, atitude de compreensão, apôio e respeito para as atividades de
pesquisa; b) robustecimento da organização científica nacional, pela
melhor articulação dos cientistas, pelo seu mais íntimo conhecimento
mútuo, numa tentativa de unir as diversas especialidades e dissipar
eventuais incompreensões por meio de ações conjuntas, pelo incentivo à
formação de novos pesquisadores e ainda pela remoção de entraves que se
oponham ao progresso da ciência; c) luta pela manutenção de elevados
padrões de conduta científica, e ao mesmo tempo combate à pseudo e à
meia ciência, que tantas vezes tomam posições que deveriam pertencer à
verdadeira ciência; d) assumir atitude definida e ativa de combate no
sentido de assegurar, contra possíveis incompreensões, a liberdade de
pesquisa, o direito do pesquisador aos meios indispensáveis de trabalho, à
estabilidade para realização de seus programas de investigação, ao
ambiente favorável à pesquisa desinteressada92.

Eles procuravam assinalar quais seriam as principais atividades a que se dedicaria dali para

frente a entidade que a partir daquele momento congregava não apenas cientistas, mas “todos93 os que

se interessem pela ciência e pelas [suas] aplicações e conseqüências”94. A partir da leitura de tais

objetivos, sugerimos sua divisão em dois grupos: o primeiro é formado pelos objetivos a e b; e o

segundo pelos objetivos c e d.

Primeiro, um trabalho de convencimento social, que deveria ser a todo custo mantido,

estruturado junto ao “público” e que, alicerçado nos progressos, nos métodos e nas aplicações da

ciência, “e até mesmo [em] suas limitações”, produziria “conseqüentemente na administração pública,

atitude de compreensão, apôio e respeito”.

Em segundo lugar, o trabalho de convencimento orientado à organização da realização do

trabalho científico, uma justificativa ao apoio reclamado. Assim, a sociedade estaria diante da

reprodução organizada e ampliada, organização para ampliação, da ciência. Fosse uma imagem e

veríamos como, criado o espaço de trabalho organizado em meio à sociedade e com seu apoio

indispensável, a organização científica ao mesmo tempo tivesse que assegurar não apenas sua

manutenção como também seu alargamento. A esse conjunto de objetivos chamaremos de produção

92 Ciência e Cultura: vol. I, n. 1-2, 1949, p. 2.
93 Como veremos adiante, essa fórmula não revelava totalmente a especificidade da entidade da qual a
revista era porta-voz. Colocada além das entidades de especialistas – já que procurava representá-las a
todas, em seus interesses mais amplos e convergentes – a SBPC também estava ao lado da ABC, a Academia
Brasileira de Ciências, que não representava, nem mesmo o pretendia, “os interesses da ciência”, mas que
funcionava como entidade distintiva aos mais capazes e conhecidos cientistas nacionais. De certa forma, a
ABC representava para o país e para a ciência o mesmo que atualmente representa a Academia Brasileira de
Letras.
94 Ciência e Cultura: vol. 8, n. 1, 1956.
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do reconhecimento, e da superação, da dupla externalidade – externa em relação à civilização e à

nação - a que a ciência estava submetida naquele momento no Brasil.

1.5.1.2 Ciência e Sociedade: “justificação” e “combate”

Normalmente, o tipo de análise a que se refere o subtítulo desta seção opõe à sociedade

“como um todo” um objeto – assim, medicina e sociedade, ou ainda o sindicato e a sociedade – sem

que necessariamente ele possa lhe ser considerado externo. Própria dos binários da modernidade (que

consideramos no capítulo anterior), e indicativa de uma certa incapacidade da linguagem e dos

paradigmas vigentes em lidar com o antigo problema da relação entre o todo e suas partes, essa forma

de abordagem evidencia no mais das vezes uma insuficiência metodológica. No entanto, para a

discussão sobre a tecnociência95, devemos considerar um grau a mais de complexidade, na medida em

que envolve o longo debate sobre seu caráter a-histórico e a-social.

É aí que se inserem os dois grupos de objetivos da SBPC, a e b, c e d. Por meio deles, os

fundadores da SBPC articularam uma dupla externalidade da ciência: por sua própria natureza ela é

considerada externa à sociedade – externalidade absoluta, a consideração da ciência como

independente e mais duradoura do que qualquer sociedade. Mas, naquele momento, ela é também

externa à nação – externalidade histórica, quando as condições para seu desenvolvimento ainda

inexistem. O paradoxo aqui reside no fato de que a externalidade absoluta não se impõe a partir de sua

própria natureza, ela precisa mostrar-se momentaneamente subordinada à externalidade histórica. Era

um paradoxo, mas foi também a origem da percepção da necessidade de reestriamento da sociedade

segundo demandas ditas científicas.

Conforme será melhor explicitado adiante, a necessidade da aceitação da ciência pela nação

faz com que ela precise ser primeiro relativizada, processo que toma como exemplo a história das

demais nações desenvolvidas; sua internalização depende dos benefícios potenciais que possa

propiciar ao país e de sua submissão ao procedimento democrático (primeiro convencer o público e,

“conseqüentemente”, a administração). Vencida essa etapa, a ciência no Brasil poderia continuar a

desenvolver-se assegurando, “contra possíveis incompreensões, a liberdade de pesquisa”. Daí a

complementaridade dos grupos de objetivos a,b e c,d. O primeiro refere-se aos processos de

95 Explicita-se a natureza da indistinção entre técnicas e ciências e daí sua junção no termo tecnociências em
vários momentos neste trabalho, mas especialmente na terceira parte de seu segundo capítulo. No entanto,
todas as fontes com as quais trabalhamos neste capítulo não operam com esta justaposição, considerando
separadas e suficientemente distintas as ciências das técnicas. Assim, sempre que usarmos os termos
ciência, ou ciências, e técnicas ou tecnologias é porque assim são mencionados nas fontes.
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externalização histórica-internalização relativa e o segundo à declaração-recuperação da

externalidade absoluta.

Por isso, a responsabilidade com a construção da nação está a todo momento presente no

discurso da SBPC e nos textos dos diversos cientistas publicados em Ciência e Cultura. Estabelecidos

desse modo, os objetivos iniciais da SBPC revelam uma enorme disposição de intervenção social, na

medida em que os cientistas reconhecem a nação como um processo, uma construção, e colocam em

paralelo a necessidade da construção da ciência como elemento indispensável à primeira.

Se ainda restar qualquer dúvida a respeito desse processo, o editorial de Ciência e Cultura

de dezembro de 1950 nos ajudará a afastá-la. Em setembro daquele ano, a SBPC se fez representar na I

Reunião Internacional das Associações para o Progresso da Ciência, acontecida em Paris, sob o

patrocínio da UNESCO. É significativo que, passados pouco mais do que doze meses desde a sua

fundação, a SBPC não apenas já participasse de um encontro internacional desse porte, mas também

que seu representante tivesse atuado como presidente dos trabalhos. Nesse editorial, no relato a

respeito da Reunião, Ciência e Cultura informa seus leitores sobre os dois “princípios fundamentais”

que deveriam ser observados na fundação de organizações similares à SBPC em todo o mundo

10) a sua independência absoluta das forças políticas nacionais ou
internacionais; 20) o fato de serem dirigidas por cientistas em plena
atividade. Se falhar qualquer um dêsses dois princípios básicos, a
Associação deixará de existir quase que automaticamente pela rápida
desmoralização dos seus objetivos fundamentais; mantidos aqueles dois
princípios com a necessária rigidez, as Associações se sobrepõem aos
agrupamentos locais procurando servir exclusivamente aos interesses da
ciência e do seu desenvolvimento96.

Justificação e defesa da ciência deveriam se constituir garantindo total independência em

relação a quaisquer forças políticas e a organização seria uma tarefa delegada exclusivamente aos

cientistas, que atuariam de forma seletiva, elaborando os critérios utilizados para o reconhecimento e

fiscalização da atividade científica. Mas, por meio desses dois pilares declarados fica claro também que,

no entendimento dos cientistas, se a ciência é indispensável para a nação, como afirmamos acima, o

mesmo não se verifica sobre a necessidade das nações para a existência e desenvolvimento da ciência.

Na primeira imagem que propusemos para visualizar o crescimento da ciência dentro das nações, ela

se assemelhava a um vírus, que cresce associado ao organismo invadido. Acreditando em sua

anterioridade, mas principalmente em sua durabilidade transhistórica, os cientistas se metamorfoseiam

aqui em parasitas, que suplantam e “se sobrepõem” aos seus hospedeiros.

96 Ciência e Cultura: vol. II, n. 4, 1950, p. 250.
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A Ciência total aparece assim como um organismo vivo do qual todas as
ciências especializadas constituem sistemas, órgãos ou tecidos
diferenciados, servidas pelo mesmo sangue impulsionado por um coração
comum. A SBPC, desde Campinas, vem demonstrando que esse organismo
cresce como um ser vivo, mergulhando cada vez mais os seus tentáculos no
meio ambiente, especialmente nos locais em que se realizam as Reuniões
Anuais.97

Externalidade Histórica Externalidade Absoluta

Referente Nação
Todas as sociedades, ou o processo de

construção da civilização ou, ainda, a

cultura.

Objetivos a) justificar a ciência junto “ao público”;

b) “robustecimento da organização científica nacional, pela

melhor articulação dos cientistas, pelo seu mais íntimo

conhecimento mútuo, numa tentativa de unir as diversas

especialidades e dissipar eventuais incompreensões por meio de

ações conjuntas, pelo incentivo à formação de novos

pesquisadores e ainda pela remoção de entraves que se oponham

ao progresso da ciência”;

d) assegurar que o trabalho dos cientistas,

uma vez reconhecido seu valor, não sofra

impedimentos

c) “luta pela manutenção de elevados

padrões de conduta científica, e ao mesmo

tempo combate à pseudo e à meia ciência,

que tantas vezes tomam posições que

deveriam pertencer à verdadeira ciência”;

Ações A colonização da educação

Arrecadação de recursos financeiros: o “patrocínio particular”

Submissão da burocracia

Identidade do cientista: carreira, salários, condições de trabalho

è direitos

Cultura;

Identidade do cientista: responsabilidades,

crençasè deveres

Aqui observamos a dupla externalidade da ciência e seus referentes, bem como algumas das ações julgadas
necessárias pelos cientistas, com  a finalidade de modificar o ambiente, tornando-o amigável ao desenvolvimento

científico.

1.5.2 Recuperar a externalidade absoluta

Acima, mencionamos a preexistência de uma série de desenvolvimentos relacionados à

constituição do sistema de produção tecnocientífica no Brasil: alguns (autodenominados) cientistas,

outros interessados em seu progresso e a aguda percepção de que se fazia necessária a transformação

de todo o sistema educacional. Os artigos publicados em Ciência e Cultura também são um bom

indicativo de que havia essa produção e em momento nenhum insinuamos para a SPBC um tamanho

97 Ciência e Cultura: vol. IV, n. 3-4, 1952, p 68.
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ou uma importância maior do que ela realmente tinha. Faz-se necessário então qualificar melhor o

momento do surgimento da SBPC e a imediata e perene publicação de seu órgão de divulgação.

Desde a década de 1920 já havia no Brasil uma associação de cientistas, a Academia Brasileira

de Ciências (ABC). O que nos traz a pergunta: por que constituir uma outra entidade representativa

dos cientistas? Politicamente, uma tal divisão, se fundamentada em visões divergentes sobre as ciências,

não se mostraria interessante. Todo o lastro sobre a importância das ciências para a sociedade e sobre a

natureza do trabalho científico se baseava no princípio da construção da verdade. E a verdade, como

concebida pelos cientistas, poderia até ser incompleta, mas jamais ambígua ou dual, jamais poderia dar

margem a contradição. Por isso, essa divisão representada pela fundação da SPBC adquire sentido se

contextualizada a partir de um ponto de vista interior à constituição de uma comunidade científica. Ela

deveria refletir um novo interesse, cujo caráter seria complementar àquele da ABC. Sua função seria

desempenhar um papel social que à ABC estaria vedado ou seria incompatível com sua estrutura

organizacional. Precisamos então entender quais eram os objetivos da ABC, como era organizada e

quais cientistas congregava. Segundo Ana Maria Fernandes, o caráter da ABC distingue-se daquele da

SBPC, que aceita como sócio qualquer um “interessado no progresso da ciência”:

as regras da filiação à ABC foram reformuladas várias vezes, mas seu
caráter altamente elitista permaneceu inalterado. ( ) as rigorosas regras
de admissão e o constante debate a seu respeito originavam-se da
necessidade de os membros manterem controle sobre a política da
Academia e, de fato, controlarem a própria Academia diante de uma
comunidade científica crescente ( ). Significativamente, em 1979, a ABC
só tinha 248 membros regulares, nenhum deles oriundo das ciências
humanas (FERNANDES: 2000, 28).

A ABC pretendia evidenciar a excelência, ou pelo menos o potencial de excelência, que os

cientistas acreditavam ter a ciência feita no Brasil. Da análise acima podemos facilmente depreender

que ABC fez empréstimo ao rigor científico para elaborar suas regras de admissão, pressupondo uma

continuidade entre ciência e cientistas na qual, se os cientistas são competentes a produção científica

passa também a sê-lo98.  Nesse momento, ciência e cientistas ainda coincidem. Menos uma secessão e

mais uma divisão de tarefas, ABC e SBPC coexistem a partir de 194899. Nesta divisão, cabia à SBPC o

98 Como veremos no momento em que tratarmos do estereótipo do cientista, essa estreita e imediata
identificação do cientista à ciência é característica das cinco ou seis primeiras décadas do século XX. A
ciência como sistema de produção (mais apropriadamente tratada nesse caso como tecnociência) e sua
associação sinérgica com o capitalismo contemporâneo transformaram o papel que o cientista tem na
produção das tecnociências, em certos momentos dissociando-o delas.
99 Ainda segundo Ana Maria Fernandes, o golpe militar de 1964 e seus desdobramentos acabaram por
colocar as duas entidades em campos políticos praticamente opostos, especialmente a partir da segunda
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papel de divulgadora da ciência. Mas, o que é isso exatamente? Um artigo em Ciência e Cultura

chamado “Vulgarização da Ciência”100 comentava a necessidade de se fazer a ciência conhecida “do

público”, uma necessidade presente desde que foi “foi fundada a Associação Britânica para o Progresso

da Ciência [quando] já era desejável que o público conhecesse algo sobre a ciência”. O trabalho de

divulgação imaginado pelos cientistas não estava limitado pelo simples fazer conhecer, fazer saber ou

informar, e por isso não se podia “deixar a explicação e a apreciação das coisas da ciência nas mãos de

simples amadores ocasionais”. A auto-imagem tanto de si como de seu trabalho, os fazia acreditar que a

ciência havia se tornado “uma necessidade para a sobrevivência”. Mais ainda, para os cientistas tanto

quanto a produção das coisas da ciência, uma correta e pedagógica divulgação ao público era condição

sine qua non para a sobrevivência da ciência e até mesmo do “público”:

é tarefa que se deve tornar sistemática e profissional, se desejarmos entrar
na era de uma civilização científica, amparada pela aprovação,
compreensão e participação do povo. ( ) Trata-se de analisar a técnica
pela qual o público poderia ser auxiliado a melhor compreender a ciência.

) A ciência não será capaz de desempenhar completamente seu papel
na técnica moderna de governo, até que se tenha tornado a base da
cultura moderna101.

Provavelmente, nenhum ufanismo nacionalista seja comparável ao ufanismo científico. Vimos

há pouco a extensão do projeto de reforma do sistema de ensino pretendido pelos diversos membros

da SBPC e constantemente exposto nas páginas de Ciência e Cultura. Ali, procuramos demonstrar

como as inúmeras intervenções em todas as áreas da educação, desde o ensino de crianças até o

ensino superior era objeto da preocupação dos cientistas, como suas idéias sobre a transformação da

educação faziam dela uma função da produção de conhecimento científico. Não se podia esquecer do

“verdadeiro” caráter das ciências. Os limites territoriais do Estado-nação não podiam coincidir com os

limites das ciências, que iam além deles. Para os cientistas estava em causa uma “civilização científica”,

o projeto de tornar as ciências “a base da cultura moderna”, sucedendo, por mérito, as humanidades.

Para tanto, estabeleceu-se uma verdadeira luta pela ocupação do espaço e do tempo do alunado, pela

necessidade de ensiná-los mais e mais ciência. Isso não se restringia apenas à necessidade de

fornecimento de mão-de-obra para laboratórios, universidades e indústrias. Tanto era verdade esse

desejo de mudança qualitativa do tipo de civilização, que em todos os artigos e menções a respeito da

substituição do latim por mais disciplinas voltadas ao ensino das ciências, em apenas um deles se faz

metade da década de 1970.
100 Ciência e Cultura: vol. II, n.3, 1950, p. 213-4.
101 Ciência e Cultura: vol. II, n.3, 1950, p. 213.
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menção ao (pouco) tempo que os alunos passavam na escola; e em nenhum deles se aventa nem

mesmo a possibilidade do aumento da carga horária102 para acomodar as “novas” necessidades. A

substituição do latim na verdade era como uma simulação para a ocupação da vida pela ciência. Não

era apenas o latim que devia ceder seu espaço, era a sociedade que deveria ser ocupada pela ciência.

Depois de transformar o mundo à sua volta, os cientistas querem torná-lo seu dependente. E o

próximo passo é ainda mais gigantesco: ser a própria base da cultura moderna.

102 Que, para o equivalente do hoje ensino fundamental, era muito pequena, apenas três horas diárias.



2 - Tecnociências e Capitalismo: o Cinema e os Estereótipos
Persistentes

Não é muito difícil reconhecer que as tecnociências adquiriram complexidade não apenas

técnica, mas complexidade sociotécnica que, senão impede, dificulta bastante sua apreensão e

entendimento. Qualquer abordagem que tencione abarcar “toda a rede” esbarrará no fato

incontornável de que esse crescimento inesperado, que é hoje exponencial, mas que já foi lento e

gradual, não possui a coerência necessária a uma descrição segura de sua natureza, composição ou de

suas principais demandas e características. A nós resta escolher relações que nos pareçam

centralizadoras, pólos-atratores de atores sociais distintos, que expressem os sentidos que têm do

mundo que constroem por meio das relações que mantêm e refazem cotidianamente. A relação entre o

cinema e as ciências já havia se nos mostrado promissora numa primeira pesquisa; por isso, decidimos

voltar às suas possibilidades interpretativas, históricas. Nasceu assim o tema “a construção da imagem

da ciência e dos cientistas no cinema”, que tinha como recorte temporal o período imediatamente

posterior ao fim da Segunda Grande Guerra e estendia-se até a década de 1990.

Na primeira parte deste trabalho, vimos algumas feições do processo de construção de um

sistema de produção de conhecimento científico no âmbito do Estado-nação. Nosso objetivo era

recuperar parte da intensa atividade sociotécnica promovida por aqueles que consideravam necessário

o estabelecimento de um pólo de produção de conhecimento científico no Brasil. O discurso que

sustentava e fundamentava aquela necessidade apelava muitas vezes à importância da constituição dos

sistemas de produção de conhecimento para o desenvolvimento nacional. Porém, ele era também

estruturado por uma consciência latente de que algo como a verdadeira natureza ou o principal

objetivo do projeto científico era, em última instância, estabelecer seu caráter transnacional. Talvez

devêssemos admitir que a construção dos sistemas de produção de conhecimento foi também o lugar

onde puderam ser observados os primeiros conflitos do século XX em torno da dicotomia local-global.

Aquele processo pode revelar no nosso entender a extensão da intervenção social a que estão sujeitas

as sociedades que escolhem, ou são constrangidas a escolher, o caminho da produção de ciência.

Exatamente por esta última característica, entendemos que não é suficiente manter-se

restritos ao domínio estritamente local – por local entendam-se aqui os limites do Estado-nação, nesse
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caso particular – para melhor alcançar a medida de tal transformação. É necessário completar o quadro

com algum tipo de “troca”, de intercâmbio de valores e significados culturais entre o domínio local e o

domínio do global, este último essencialmente abstrato. Para tanto, um caminho pertinente poderia ser

o de seguir, na continuidade do corte temporal que delimita esta investigação, o mesmo tipo de fonte

inicialmente considerado – qual seja uma literatura científica produzida já mais tarde, já quando o

processo de construção do sistema de conhecimento científico tivesse se transformado em processo

homeostático de produção desse mesmo conhecimento, capaz de auto-regular-se naquelas que

inicialmente foram suas questões fundamentais; o que, necessariamente, terminaria por abrir espaço

para novas intervenções ainda mais profundas e impactantes que as primeiras. A mobilização social de

que é capaz um processo desta ordem é tal que acontece fora ou com um tipo novo de mobilização

que não aquelas consideradas as mais visíveis e características da modernidade. Não serão movimentos

políticos do tipo tradicional, nem envolverão as demandas sociais comuns a eles; não serão também

movimentos de massas, ainda que eventualmente as mobilize num sentido particular. Não criará

dicotomias, nem “lados” a escolher, posto que o qualificativo “obscurantista” dirigido àqueles que

questionam a ciência e seu processo de levar de roldão toda a sociedade funciona na verdade como

um desqualificativo, uma forma de cassar a palavra103. Desde essa perspectiva, a escolha pelo

questionamento, em qualquer sentido, da ciência não é tida como legítima. Além disso, uma das

características de tal processo refere-se à extensão do domínio das asserções científicas. Cientificizar a

realidade, deslocar cada vez mais o campo da incerteza e da empiria (para usar uma terminologia

eminentemente científica) revela-se ao mesmo tempo um processo de legitimação do discurso e senha

para alargar cada vez mais os loci de influência desse mesmo discurso104.

103 É preciso que se diga que as posições adotadas por tais críticos foram senão todas, majoritariamente
construídas nos termos da desconstrução da metafísica da ciência. A realidade e as maneiras pelas quais se
podia acessá-la – as maneiras mais pertinentes diga-se – constituíram um dos principais vetores de crítica
dirigida à ciência. De certa forma, essa crítica estava estruturada na asserção de que os cientistas e a ciência
que faziam não acediam à realidade da única maneira possível, portanto não podiam esgrimir o argumento
de que tratavam com a verdade (freqüentemente recorrente, mas desta vez do lado dos próprios cientistas,
como que fazendo uma provocação), posto que a existência de verdades alternativas invalidava a posição, a
autoridade do discurso científico. Essa embarcação já saiu furada do estaleiro, fazendo água lentamente e
fragilizando a posição dos críticos que precisavam todo o tempo gastar a energia que empregariam na
viagem na manutenção de sua posição estacionária. Em outras palavras, não se saía do lugar, porquanto,
mesmo se o caso fosse o da existência de realidades alternativas, o fato era que vivíamos uma destas
realidades, que ia sendo paulatinamente construída e remodelada pelos cientistas e “sua” ciência.
104 Seria esse o sentido de pesquisas que às vezes vemos como absurdas como, por exemplo, medir a
velocidade relativa de filas paralelas de carros em um congestionamento de trânsito, com a intenção de
demonstrar que a velocidade média de cada uma delas é muito próxima e que, portanto, é inútil que o
condutor “mude de fila” para aquela que está ao seu lado e parece – somente parece, é ilusório e isso foi
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É preciso também considerar que o alcance da literatura científica é limitado, e isso porque

na maior parte dos casos não é seu objetivo atingir um “publico de massas”. Por isso, seja uma revista

de divulgação científica, dirigida apenas ao público imediatamente interessado em seus problemas, ou

aquelas outras dirigidas ao indeterminado “grande público”, o fato é que os veículos de comunicação

de trabalhos dos próprios cientistas, mesmo tomados em conjunto, não atingem um contingente

numericamente significativo de pessoas. Como vimos, mesmo no caso da transformação do sistema

educacional, os cientistas deixavam nítido o interesse em fazer daquele sistema um sistema seletivo

que só secundariamente atendesse a diferentes demandas que não aquelas que interessassem ao

sistema de produção de conhecimento científico.

Se realmente trata-se da constituição de um sistema de produção de conhecimento

científico – mais tarde, tecnocientífico – ele será formalmente caracterizado por sua continuidade

cultural, isto é, pela interligação mediada de seu trabalho, de seus  discursos e das percepções coletivas

que é capaz de produzir. Nesse aspecto em particular, ele não se diferenciará radicalmente de nenhum

outro tipo de sistema social que requer a participação, mesmo assimétrica, de todos os membros da

sociedade. Faz-se o discurso sobre a ciência desde inúmeros pontos de enunciação; por isso, espera-se

que ele seja perceptível em diferentes domínios, não reconhecidos como estritamente científicos. O

trabalho empreendido pela SBPC nesse ponto é bastante claro porque se trata de mais do que da

constituição das fronteiras que separam a ciência da sociedade (GIERYN; 1983): falamos da construção

dos ligamentos adequados, dos significados permitidos ou sancionados. Por isso, coloca-se em causa

cada sema, cada sentido associável às ciências: em certo sentido, a SPBC também atua como uma

organização que só tolera a polissemia se ela estiver sob seu estrito controle.

Porém, à fase de internalização relativizada do significado das ciências, precisa seguir-se um

segundo momento, o da realização de seu objetivo principal, que é o da integração mais perfeita

quanto possível dos sistemas nacionais de produção do conhecimento num único circuito

internacionalizado de troca de informações. Nele, cada um dos sistemas nacionais desempenha ao

mesmo tempo as funções de testador e realimentador do sistema principal. Essa descrição corresponde

ao funcionamento ideal das relações entre os diversos sistemas locais produtores de ciência.  No

entanto, em momento algum, desde a produção à circulação, qualquer trânsito de informações

científicas ocorre fora das diversas ligações, das diferentes pontes estabelecidas local e globalmente.

“comprovado cientificamente” – que escoa mais rápido. Veja-se a respeito também o artigo Can We Explain
Traffic Congestion?, em http://hirose.ai.is.sagau.ac.jp/documents/papers/2000/KyotoRIMS-
presentation.pdf .

http://hirose.ai.is.sagau.ac.jp/documents/papers/2000/KyotoRIMS-
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Sobretudo nesse nível mais complexo do sistema, e de forma análoga à que se deu na fase da

internalização relativizada, deve-se reconhecer não apenas o trânsito das informações tidas como

puramente científicas, mas também o trânsito de um outro conjunto de semas que, às vezes ao lado

delas, às vezes disputando com elas, constrói as imagens e os estereótipos das ciências. Associação e

dissociação de interesses emergem como resultado das diferentes relações construídas e para esse

sentido as dicotomias “ciência e sociedade” ou “tecnologia e sociedade” são ainda demasiadamente

amplas e genéricas. Por exemplo, é preciso buscar os modos pelos quais a produção das ciências liga-se

às demandas de diferentes setores da indústria. É preciso perceber como algum tipo de conhecimento

converte-se em saber “estratégico” e, dessa forma, passa a obedecer a um outro tipo de controle de

trânsito: barreiras impostas pelo capital, barreiras militares, controle por parte do Estado. Há também

os meios pelos quais alguns setores das ciências reinventam outros tantos: a confluência da cibernética

e da genética revitalizando o pensamento eugênico105.

Em meio a tal emaranhado de relações, é de se esperar que se estabeleçam ou sejam

renovados encontros não-planejados, alguns até mesmo indesejados. Por isso nossa escolha do cinema

como fonte para a segunda parte deste trabalho. Vários motivos a justificam. O primeiro deles é

conseqüência da própria dinâmica imposta pelo processo que descrevemos acima: os produtores de

conhecimento científico movem-se todo o tempo para fora dos espaços locais, exatamente porque

jamais quiseram autocompreender-se como produto das relações culturais e, como tais, limitáveis pela

incomensurabilidade (na verdade, eles rejeitam vigorosamente essa possibilidade). O conceito

histórico e antropológico de cultura – totalizante, mas limitador – é incompatível com o movimento

universalizante da construção dos sistemas de produção de conhecimento: assim fica inclusive mais

claro o porque do nome da revista da SPBC: Ciência e Cultura, como que a sugerir que os dois

domínios são, de fato, mutuamente excludentes.

O segundo motivo diz respeito à própria mudança de fase: os cientistas em cada um de seus

locais de atuação não ficaram eternamente imobilizados negociando e construindo as imagens

105 O discurso sobre possibilidade de uma nova eugenia é, nesse caso específico, bastante peculiar. Como
todos os problemas, reais e potenciais, que podem de fato afetar as relações sociais são tidos ou como
insuficiência das técnicas ou deficiência das relações sociais, as possíveis implicações eugênicas trazidas
pelas biotecnologias serão tratadas exatamente naqueles termos. Isto é, como do lado das tecnociências as
novas biotecnologias não são fantasias ou experimentos descontrolados ou guiados por desvios ideológicos
(o contraponto é, mais do que a eugenia do primeiro momento do nazismo, o conjunto de experimentos
conduzidos nos campos de concentração) o desafio da ressurreição da eugenia em qualquer grau torna-se
exclusivamente um problema da incapacidade da sociedade em integrar com a rapidez e a lucidez
necessárias às modificações e as “melhorias” resultantes das intervenções genéticas. Ver a esse respeito o
último capítulo deste trabalho.
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nacionais da ciência que mais se lhes pareciam adequadas: há um momento em que conseguem atingir

uma velocidade de escape, isto é, quando começa a funcionar o sistema interno de produção de

conhecimento, quando a produção se institucionaliza. Também é quando ocorre o nivelamento

(comunicacional) aos demais sistemas; aí, de fato, começaremos a observar o funcionamento de um

sistema mundial de produção de conhecimento (e é claro que o caso brasileiro é o de uma adesão

tardia). A produção cinematográfica, em sua forma de indústria do entretenimento, também adquiriu

dimensões globais sem, no entanto, reproduzir o mesmo caminho trilhado pelos cientistas. Ao

contrário, até106. Mas será interessante perceber que as produções cinematográficas locais tendem, até

mesmo como resposta ao comportamento invasivo predatório da indústria internacional do cinema, a

privilegiar temas que se circunscrevem às problemáticas regionais, com um traço fortemente afirmativo

das particularidades locais e das “identidades nacionais” (ou, mais recentemente, também sobre o

efeito local resultante do trânsito intermitente de valores tidos como globais). Será como efeito desse

processo que o cinema que aborda os temas tecnocientíficos, marginal ou principalmente, será

majoritariamente aquele produzido a partir dos Estados Unidos, especialmente (mas não unicamente)

o cinema hollywoodiano. É, portanto, legítimo continuar a seguir a elaboração dos estereótipos das

ciências e dos cientistas em outros domínios que não apenas os da literatura científica.

Finalmente, seria imprevidente sustentar que a relação de proximidade entre o cinema e as

tecnociências é recente. É bem verdade que o processo de institucionalização das ciências tem como

análogo o processo de industrialização do cinema. O que não significa que seu primeiro encontro

tenha se dado apenas no termo dessas duas fases. As relações possíveis são um pouco mais complexas

e remontam a um tempo em que o cinema podia até mesmo ser considerado parte das ciências,

técnica acessória e facilitadora da produção do conhecimento científico. É isso que desenvolveremos a

seguir.

106 Tanto é que, somente nas últimas décadas, veio a verificar-se uma consistente preocupação com a
consolidação de indústrias nacionais de cinema como uma resposta à ofensiva intermitente das produtoras
globais. Esse processo se dá hoje tanto em vários países europeus como no Brasil; há que se notar que se
há semelhança na dimensão e nos caracteres globais do cinema industrial e das ciências, eles distanciam-se
porque os produtores e defensores das indústrias nacionais de cinema rivalizam e enfrentam forte
resistência dos produtores globais, que não admitem concorrência industrial aos seus produtos. Quando
muito, toleram uma produção marginal, economicamente débil.
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2.1 Cinema: arte e técnica

Quando era jovem a Ciência era tida como um parente

pobre das Artes – agora é o Tio Rico de quem todos nós

dependemos (Marquês de Salisbury)107.

Não se pode dizer que o cinema tenha surgido como um acontecimento ou um evento. O

cinema efetivamente não nasceu, surgiu ou aconteceu. Seria mais apropriado dizer que o que hoje

conhecemos como cinema tenha sido o resultado, na transição do século XIX para o século XX, do

processo da combinação de modificações sobre a natureza da produção das imagens, na percepção e

nas formas de olhar. Nem sempre a historiografia foi capaz de acompanhar esse processo sob esse

prisma. O “primeiro cinema”, expressão que designa as duas primeiras décadas da produção de filmes,

foi considerado inicialmente pela historiografia um período de testes, de descaminhos na busca do

aperfeiçoamento da especificidade da narrativa cinematográfica (COSTA; 1995: 37-64). As inúmeras

formas narrativas que não coincidem com o que hoje é a forma narrativa hegemônica, consagrada e

reproduzida pela indústria cinematográfica, foram desconsideradas como formas válidas de narrativa e

taxadas de infantis e ingênuas ou, no máximo, exploratórias no caminho para o encontro da verdadeira

narrativa cinematográfica. O traço principal desse recorte é a teleologia, ou seja, a percepção de que

todos as manifestações das imagens em movimento estiveram engajadas na criação ou na busca da

forma narrativa perfeita e adequada ao cinema, até o momento no qual essa forma teria sido

“descoberta”.

Segundo Flávia Cesarino Costa (1995), esse tipo de abordagem persistiu durante muito

tempo, pelo menos até o início da década de 1970, transbordando os domínios da historiografia. Seria

razoável supor que essa visão, responsável por alguns lugares-comuns que procuram mostrar esse

caráter inédito e surpreendente do cinema – tais como o já clássico exemplo do que teria sido a

primeira projeção de uma película, na qual as imagens de um trem entrando na estação teriam causado

pânico na platéia que em sua maioria teria debandado, aterrorizada, da sala de projeção –, também

compôs o processo de formação da percepção de si mesmos enquanto profissionais de cinema de

gerações de cineastas; uma visão realimentada pela hegemonização do cinema narrativo de tipo

hollywoodiano.

107 Ciência e Cultura: vol. IX, n. 4, 1957, p. 188.
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Por esse processo, opera-se um assemelhamento entre o mito do surgimento do cinema e o

mito do surgimento da ciência, criando uma espécie de primeira identidade entre cineastas e cientistas,

tornando-a próxima às descrições do “surgimento” das ciências ou da noção de que a ciência teria sido

o resultado de “revoluções científicas”. E, do mesmo modo que alguns cientistas acreditam-se

herdeiros de Galileu ou de Newton, é plausível que cineastas contemporâneos creiam-se herdeiros dos

primeiros “descobridores” (melhor seria dizer desenvolvedores) da forma narrativa que hoje eles

reproduzem (e, por vezes, até mesmo digam modificar revolucionariamente). Há uma série de níveis

ou conjuntos de relações por meio dos quais o cinema e as ciências estiveram desde sempre

interligados. De como se deram algumas destas ligações e os modos pelos quais elas influenciaram-se

mutuamente é o que pretendemos explorar nesta seção.

No princípio do cinema encontraremos a fotografia; e o cinema foi, então, uma das

conseqüências oferecidas pela possibilidade de pôr novamente em movimento o que a fotografia havia

acabado de imobilizar. Cede se perceberá, o resultado não era exatamente o que se poderia chamar de

uma reprodução fiel da realidade. Alguns problemas surgidos da relação entre realidade e aparelhagem

costumam originar-se dessa falsa expectativa, cujo resultado é o diagnóstico que a “imperfeição” da

imagem produzida é produto da insuficiência ou deficiência das técnicas para apreender o que é real.

Esse engano sobre a natureza da fotografia que se estendeu para o cinema deriva do que em outro

trabalho já chamamos de uma potência própria das imagens. O historiador, habituado a ver a história

numa leitura a contrapelo, vê-se de repente incapaz de fazer o mesmo com imagens e, de crítico e

analista passa a mero descritor, enquanto historiógrafo ou, como professor, a mero exibidor de

filmes108.

O cinema não era ainda uma atividade independente, centralizada e centralizadora, porque

não havia sido apreendida nas malhas da também incipiente indústria cultural. Ainda que Walter

Benjamin, por exemplo, tenha tentado tornar inteligível o explosivo crescimento do cinema a partir de

sua “reprodutibilidade técnica” e da exigência da reprodução em massa, ele não o fez desconsiderando

o papel da indústria cultural e as maneiras pelas quais ela flexiona os modos de existência das obras de

arte que ela explora. Muito ao contrário, a exploração do deslocamento da aura109 dá-se no bojo de um

108 Talvez não seja desnecessário ressalvar que não se defende aqui alguma hierarquia entre exibidores e
professores, por meio da qual estes seriam superiores àqueles, mas sim às especificidades de cada uma das
atividades, que fazem com que o professor ao mesmo tempo em que se anula faça o papel de um mau
exibidor.
109 Quando Benjamin descreve o processo por meio do qual o público de cinema é capaz de capturar o que é
único numa relação que envolve a repetição infinita proporcionada pela reprodutibilidade técnica ele acaba



Tecnociências e Capitalismo: o Cinema e os Estereótipos Persistente    92

processo contínuo e ativo de combinações entre as possibilidades técnicas, a nova forma de arte que

demanda exibição em massa e a gestação de novas maneiras de atuação.

Das inúmeras características que inter-relacionam o cinema à fotografia, gostaríamos aqui de

assinalar três em especial:

a) seguindo Paul Virilio (1993), a idéia de que a fotografia como atividade de guerra

prolongou-se no cinema e como isso contribuiu para alterações na estrutura da percepção

das maneiras do olhar110;

b) o fato de que a fotografia era instrumento da pesquisa científica, principalmente aquela

que se beneficiava do uso de instrumentos óticos;

c) e, finalmente, a relação da fotografia com as artes figurativas e representativas.

O que era a fotografia como atividade de guerra? No final do século XIX, a atividade de

reconhecimento dos lugares onde se desenrolará um batalha agrega a visão por sobre e acima dos

campos. Aos mapas, projeções bidimensionais, construídos com base principalmente na topografia dos

terrenos, juntam-se as imagens tomadas primeiro por balões e, posteriormente, por pequenas

aeronaves. A fotografia, associada ao equipamento aéreo permitia ao mesmo tempo um novo ponto de

vista e que dele se fizesse registro imagético. Nessa época, a ocupação de espaços e as velocidades

relativas à tal ocupação ainda consistiam em algumas das principais ferramentas dos exércitos e suas

tecnologias de guerra. O ver por sobre e acima, logo deixa de ser nova possibilidade e transforma-se

numa necessidade da qual os estrategistas não mais poderão abrir mão. Muito em breve, os exércitos

terão batalhões e companhias especializados na produção de imagens aéreas. Inicia-se aí também uma

modificação nos modos de olhar. O deslocamento dos soldados muitas vezes precisará obedecer ao

planejamento aerofotogramétrico que substitui o reconhecimento imediato do terreno. O olhar do

soldado no campo de batalha torna-se de vários modos dependente da nova perspectiva. Imensos

por sustentar algo próximo a uma transferência da aura, uma modificação de caráter, e não uma perda
irremediável num novo objeto artístico. O caráter único da obra de arte não desaparece no cinema, mas
assume nele um novo formato.
110 Em outros textos, Virilio desenvolve os vários momentos nos quais, na passagem do século XIX ao século
XX, o olhar sofre transformações em sua relação com os então novos dispositivos técnicos: “desde sua
aparição, os primeiros aparelhos ópticos…alteram gravemente os contextos de aquisição e restituição
topográfica das imagens mentais…no momento em que pretendemos procurar as formas de ver mais e
melhor o não-visto do universo, estamos no ponto de perder o frágil poder de imaginar que possuíamos
( VIRILIO; 1994: 18)…apesar do longo debate acerca do problema da objetividade das imagens mentais e
instrumentais, a mudança de regime revolucionário da visão não foi claramente percebida e a
fusão/confusão do olho e da objetiva, a passagem da visão à visualização são instaladas sem dificuldade nos
costumes (VIRILIO; 1994: 30)”.
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arquivos de fotos serão compilados e organizados para consulta e planejamento111. Os pilotos das

aeronaves de pesquisa aérea desempenham a dupla função de condutores das aeronaves e de

operadores dos diferentes dispositivos de captura automática de fotografias. Vários destes são

semelhantes a metralhadoras, tanto no design112 como, e principalmente, em seu  princípio de

funcionamento113. A fotografia de guerra teria contribuído para o nascimento do cinema

principalmente com a alteração dos modos de olhar114 – provocada pela possibilidade do sobrevôo

criando novas perspectivas – e com o acionamento de metralhadoras de captura de imagens criando

imensas séries de fotografias que sugeririam a possibilidade do movimento das imagens:

a partir de então a visão aérea escapa à visão euclidiana tão fortemente
experimentada pelos combatentes nas trincheiras. A aviação abre túneis
endoscópicos, é o acesso mais surpreendente possível à visão topológica,
ao ponto cego  antevisto nas atrações dos parques de diversões do século
anterior, nas rodas-gigantes e mais tarde nas montanhas-russas e em
outras diversões presentes, por exemplo, na Berlim do pós-guerra.
( VIRILIO; 1993: 35).

Um sistema de mútuas influências, no qual a possibilidade de atribuir ou conferir movimento

a séries de imagens imobilizadas emerge da modificação nas maneiras de perceber e olhar que

somente se tornaram possíveis porque equipamentos distintos e concebidos para finalidades diversas

combinaram-se inesperadamente ao olhar humano, criando um dispositivo técnico. Finda a Primeira

Guerra, não foram poucos os ex-combatentes, entre os quais Jean Renoir (VIRILIO; 1993: 33) é um dos

mais conhecidos, que se engajaram na produção de filmes, utilizando a experiência que acumularam

na produção das fotografias para a estratégia de guerra.

Mas o cinema não resultou apenas destas influências, e duas outras atividades ligadas à

fotografia ainda restam serem examinadas: a fotografia como instrumento da pesquisa científica e a

fotografia como arte. Ainda lembrando Benjamin, a relação entre arte e ciências pode ser colocada

111 O que obviamente demandará o desenvolvimento das tecnologias de arquivamento, classificação e
consulta dessas imensas fototecas.
112 Sobre a relação entre o design de um objeto técnico e suas finalidades é interessante consultar o livro de
Lewis Mumford, Arte e Técnica (2001), especialmente o capítulo 2, “A Ferramenta e o Objeto”; bem como A
Matéria da Invenção, de Ezio Manzini (1993), principalmente sua “Introdução”.
113 Como escreve Virilio, “no começo da guerra, os pilotos preferiam voar solitariamente, mas, ao longo dos
combates e missões de reconhecimento, tornou-se necessária uma destreza excepcional para, a um só
tempo, atirar, filmar e pilotar” (VIRILIO; 1993: 34).
114 “Eu ainda me lembro do efeito que produzi sobre um grande grupo de uma tribo que se encontrava
reunido em círculo em volta de um homem com roupas negras”, narra o filho de Mussolini, referindo-se à
guerra da Etiópia (1935/36), “mergulhei com meu avião bem no centro dos homens e o grupo se dispersou
como uma rosa florescendo…” ( VIRILIO; 1993: 37).
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sobre o pano de fundo das mudanças na percepção, das modificações que nela se operam a partir da

ampliação das possibilidades técnicas da observação do detalhe. O “olho” da objetiva, ou a objetiva

como olho, aproxima e perscruta o detalhe, o imperceptível mais do que o invisível, transformando

qualitativamente o desejo de observar, recriando seus modos. Para Benjamin, é isso que aproxima a

arte da ciência:

o significado principal desta circunstância reside na tendência para
promover a penetração mútua entre arte e ciência. De facto, num
comportamento cuidadosamente preparado, em determinada situação 
 como um músculo num corpo  é quase impossível determinar em que
reside o seu grande fascínio, se no seu valor artístico, se na possibilidade
de um aproveitamento científico. Uma das funções revolucionárias do
cinema será a de tornar reconhecíveis como idênticos os aproveitamentos
artístico e científico da fotografia, até agora divergentes, na maioria dos
casos (BENJAMIN; 1992: 103).

Mas, como não poderia deixar de ser, esse aproveitamento ótico jamais poderia ser

articulado sem a junção às percepções, àquela altura em acelerado processo de mudança. Por isso

Benjamin recorda – numa analogia com a descrição freudiana do inconsciente, o papel do ato falho

como indício revelador do inconsciente – o fato de que a fotografia empregada como instrumento de

pesquisa científica também revelava aos olhares algo como um análogo inconsciente ótico, não um

processo de acesso aos detalhes um mundo de novas imagens somente possíveis através da mediação

do equipamento.

No início do século XX, o escultor Auguste Rodin concedeu uma entrevista na qual distinguia

as especificidades da escultura em relação à fotografia. O tema comum às duas atividades era o da

reprodução do movimento. O entrevistador, Paul Gsell, pede a Rodin que explique porque suas

esculturas sugerem movimento:

Continuo a me perguntar como as massas de bronze ou de pedra parecem
realmente se mexer, como as figuras evidentemente imóveis parecem agir e
até mesmo fazer esforços extremamente violentos. Rodin responde:

- o senhor já examinou com atenção, nas fotografias instantâneas, os
homens andando Pois bem! O que o senhor reparou?

- Que eles nunca parecem estar se deslocando. Em geral eles parecem estar
imóveis sobre uma única perna ou saltando em um só pé.

- Exatamente! E veja, por exemplo, meu Saint Jean: é representado com os
dois pés no chão mas é provável que uma fotografia instantânea de um
modelo que executasse o mesmo movimento mostrasse o pé de trás já
elevado e se deslocando para o outro lado. Ou ainda, ao contrário, o pé à
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frente ainda não teria chegado ao chão se a perna de trás ocupasse na
fotografia a mesma posição do que na estátua. Ora, é exatamente por este
motivo que o modelo fotográfico teria o aspecto bizarro de um homem
subitamente atingido por uma paralisia. E isto confirma o que acabei de lhe
dizer sobre o movimento na arte. Se, nas fotografias, os personagens
flagrados em movimento realmente parecem paralisados no ar, é porque
todas as partes de seu corpo estão reproduzidas exatamente no mesmo
vigésimo ou quadragésimo de segundo. Não há aí, como na arte,
desenvolvimento progressivo do gesto ( VIRILIO; 1994: 14-15).

Em esculturas, contidas, imóveis, diferentes temporalidades, várias durações. No que Rodin

vê uma composição do gesto, poderíamos ver a justaposição de inúmeras temporalidades. Nessa altura

seria mesmo possível sustentar que o que continha o cinema, desde o início, era a escultura, e não a

fotografia. No entanto, nem o cinema nem a escultura reduzem-se à obtenção da impressão de

movimento e realidade.  Mais tarde, a fotografia como arte irá, como a pintura já tentava fazer,

aprender a também se desvencilhar desse obstáculo inicial que era o de às vezes ser percebida como

uma substituta das artes figurativas e representativas. A diferença é que o fascínio associado à idéia de

“espelhar” o real que acompanhava o nascimento da fotografia era ao mesmo tempo destrutivo para a

pintura. Enquanto isso, ela preenchia, naquele momento, as necessidades da pesquisa científica,

preocupada com a descrição em detalhes e com as funcionalidades dos objetos num (único) dado

momento. A fotografia como arte iria, como já fazia a escultura, aprender a emular o movimento

modificando-se em cinema, enquanto para a pesquisa científica estava já preenchido um primeiro

objetivo, o de paralisar o movimento. Isso não se deu como uma trajetória, em etapas contínuas,

sucessivas e ordenadas no tempo e, por isso, pode-se considerar que o cinema então também acresce

em suas influências essa finalidade da fotografia como instrumento da pesquisa científica. E, enquanto

não diverge na direção do que hoje reconhecemos como arte autônoma, um domínio específico e

delimitado das artes, o cinema continuará combinando os elementos formadores do contexto

sociotécnico da fotografia. Por isso, Benjamin assinala que o cinema constitui uma espécie de síntese

entre a função da fotografia como arte e como instrumento da pesquisa científica. O cinema funde

estes dois elementos – que, é importante que se diga,  não existiam em contradição –, em um espaço

no qual a arte e a ciência podem combinar-se singularmente, porque todo o tempo reconhecem

afinidades.

No ensaio sobre a reprodutibilidade técnica da obra de arte, Benjamin argumenta que o que

principalmente se perdeu com a era da reprodutibilidade técnica teria sido a “aura” das obras de arte.

Esta, ele a define como “a manifestação de uma lonjura, por mais próxima que esteja” (BENJAMIN;

1992: 81-82), assentada na autenticidade e no contexto histórico onde ela surgiu, respectivamente, as
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relações do ritual e do culto. A perda da autenticidade, o caráter único associado a uma obra de arte

que se esfacela exatamente quando ela passa a ser reproduzida em massa, ao mesmo tempo em que

enfraquece aquelas características, reelabora o feixe de relações históricas nas quais a obra de arte está

inserida: modifica-se assim sua “função social” (BENJAMIN; 1992: 84) tornando-a um artefato político.

Vejamos agora o que sustenta Benjamin a respeito da relação entre a reprodutibilidade técnica e o

cinema:

A reprodutibilidade técnica da obra cinematográfica tem o seu
fundamento diretamente na técnica de sua reprodução. Esta possibilita
não só a sua imediata divulgação em massa, como também a impõe.
Impõe-se porque a produção de um filme é tão cara que alguém que
pudesse, por exemplo, comprar um quadro, não poderia certamente dar-se
ao luxo de comprar um filme (BENJAMIN; 1992: 84).

O desenvolvimento do cinema como indústria, bem como o do mercado das obras de arte,

veio de certo modo a invalidar o argumento de Benjamin em favor da singularidade do cinema e do

modo pelo qual ele precisa ser um produto de consumo de massa. A extraordinária acumulação

capitalista e seus períodos de crise e risco de desvalorização ou perda total de riquezas trouxeram a

necessidade de imobilização de capital em ativos que parecessem ser capazes de conservar seu valor ao

longo do tempo, de algum modo imunes às crises. Isto modificou novamente a existência das obras de

arte, transformando sua circulação num mercado das obras de arte, transformando sua circulação num

mercado das obras de arte e reavivando sua aura em função de sua autenticidade. Ao mecanismo de

composição da aura, o fenecimento do valor de culto em benefício do valor de exposição, veio se

juntar o capital que, parasitando a autenticidade da obra de arte, busca escapar, ao menos

transitoriamente, ao movimento da história que o desvaloriza. A manutenção de um acervo de obras de

arte como pinturas e esculturas é comumente descrita como “incalculável” ou como “além-do-valor”.

Assim, e não raramente, a quantidade de capital imobilizado na compra dessas obras de arte supera o

capital investido em várias produções cinematográficas.

Por outro lado, isso veio como que ressaltar o caráter de produto de consumo de massa que

tem o cinema. Por mais “original” que seja a cópia de um filme, por mais única que seja, sua

fungibilidade somente se concretiza se ela for colocada (ou recolocada) no circuito do mercado de

massa, ou seja, se ela for reproduzida. Assim, sua “imediata divulgação em massa”, hoje não se explica

apenas pelo custo de sua produção – como sustentava Benjamin aludindo à relação entre a posse de

um quadro ou escultura e o cinema – mas pelo fato de que, mesmo “em lonjura”, o filme precisa, para

conservar e reproduzir esse valor capitalista, estar no mercado, transitar nele como mercadoria. A

função social da cinematografia ainda pode ser explicada como sendo fundada na práxis da política,
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dada a maneira industrial como se organiza a produção dos filmes e dado o circuito comercial e

mercadológico requisitado nesta disposição a produzir-se e a capacidade que tem o público de cinema

em perceber e relacionar-se com o caráter único do filme. Não há novidade em afirmar que a

cinematografia produz-se como uma mercadoria e, como tal, seus momentos de produção e

reprodução estão marcados não apenas pela possibilidade como também pela necessidade de se falar a

públicos de massa.

Também no início do século XX, observamos uma outra tensão entre arte e ciências.

Hermínio Martins esclarece que os positivistas haviam recuperado a teologia política clássica da

cristandade que pretendia justificar e tipificar, para a divisão entre Igreja e Estado, a existência de

poderes complementares, o espiritual e o temporal. Na passagem do século XIX ao XX, os positivistas

irão identificar novos representantes para cada um dos poderes complementares. A sociedade européia

vivia então o período da aceleração do desenvolvimento científico-industrial e foi natural, aos olhos

dos positivistas, que se preconizasse a entrega do poder temporal aos empresários, enquanto que à

ciência e aos cientistas seria privativo o controle dos poderes espirituais. Os teóricos positivistas

atribuíam ao conhecimento científico capacidade de intervenção social que ia além daquelas restritas a

grupos de disciplinas ou áreas de conhecimento. Para eles, ele constituía um novo “modo de cognição”

(MARTINS; 2000: 14), o que significaria que sua influência não deveria restringir-se aos limites

específicos das áreas de conhecimento. Esse espalhamento das ciências deveria inclusive afetar “as

pretensões genéricas de qualquer metafísica” (MARTINS; 2000: 14). A tensão de que falávamos há

pouco deveria resultar do que Martins identifica como

uma tradição ocidental que tem afirmado a vocação espiritual especial
(sacerdoce litéraire), o estatuto vático ou profético da arte e dos artistas e
um acesso privilegiado a realidades transcendentes, ou realiora,
entronizadas no ocidente pelo menos desde o Renascimento (MARTINS;
2000: 15).

Especular o presente e o futuro. Pensar as sociedades num registro singular – além do

tempo linear, sem referir-se a conseqüências ou desenvolvimentos imediatos, estar além do próprio

tempo, como às vezes se costuma dizer – seria um privilégio próprio dos artistas e de suas obras. Isso

deveria atribuir-lhes, ou melhor, neles reconhecer, uma certa habilidade em entrar em transe a

sociedade e seus significados. Um pouco como os músicos de jazz que, segundo alguns autores,

entram in the groove durante suas improvisações sobre temas bem conhecidos e ainda assim dão-lhes

uma nova forma. A arte teria esse papel ao mesmo tempo em que, e exatamente por causa disso, os

artistas que desempenhassem bem essa atividade seriam considerados os gênios, conjugando vidência
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e normatividade.

Porém a esperada tensão não foi observada pelo menos até o começo do modernismo. As

promessas de libertação material, realização de objetivos humanistas e de transformação positiva da

sociedade fizeram com que um número significativo de artistas se alistasse aos apoiadores dos

potenciais efeitos modificadores da sociedade pela via do conhecimento científico e suas aplicações,

não apenas não recusando o privilégio “transferido ao conhecimento científico, mas também

colaborando para que ele realizasse suas promessas. Com o modernismo, esse ambiente de

estabilidade começa a desfazer-se. Os modernistas angustiam-se, por seu lado, com a sempre adiada

realização das promessas que o crescimento científico-tecnológico continuava apenas a anunciar. Por

isso, estes artistas não se opuseram ao conhecimento científico e tecnológico, mas à pretensão

espiritual” que a ele continuava associada. De outro lado, vários destes modernistas ou simpatizaram

ou militaram em movimentos fascistas ou proto-fascistas, o que abriu espaço para que uma esquerda

científica recusasse quase em bloco as críticas modernistas.

Queremos evidenciar esse ambiente político-cultural no qual:

a) eram bastante próximas as relações entre ciências e artes;

b) eram relações em momento de redefinição contínua, e finalmente,

c) tais redefinições buscavam a natureza específica das artes e também a das ciências e se

realizavam no domínio das divisões políticas, não constituindo ressonâncias distantes, só

a custo percebidas ou demonstráveis.

Benjamin afirma a inutilidade em discutir-se se a fotografia era ou não uma arte, dado o fato

de que o que fez a fotografia foi alterar o próprio conceito de obra de arte. O cinema fez algo mais do

que alargar a porta já aberta pela fotografia. Por isso é impossível falar simplesmente de

“representação” das ciências pelo cinema e desconsiderar que tanto o que era arte modificava-se com o

princípio de realização técnica da fotografia e do cinema como o que era ciência crescia invadindo

domínios até então considerados perfeitamente delimitados. Ainda acompanhando Benjamin, vemos

como ele também demonstra como o conjunto das particularidades próprias da produção

cinematográfica – a câmera, o estúdio, a panóplia de técnicos e equipamentos dispostos de modo a

capturar uma seqüência nem sempre linear de fatos que irão mais tarde serem montados – é o que

termina por criar um novo ator, transformando o significado da atuação, por meio do que ele

denomina, também para o ator, a perda da aura. O dispositivo técnico, pela sua própria natureza,

exigiu um novo tipo de ator e atuação, levando essa transformação até o limite da alma: a perda da

aura “profissionaliza” o ator e faz com que a expressão do sentimento no teatro, o dar vida a um
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personagem, seja substituída, como compensação, pela criação da personality fora das telas, a estrela

de cinema. É claro que o percurso da transformação somente fica claro num indivíduo que por ela

passou, ou seja, considerando que no começo da produção cinematográfica os atores de teatro eram

aproveitados como atores de cinema. Porém, é curioso perceber que Benjamin opera essa

caracterização qualitativa da técnica por meio do contraste com uma suposta realidade livre da

mediação técnica. Vejamos como isso se dá no texto abaixo:

No estúdio cinematográfico, o equipamento penetrou de tal forma na
realidade que o seu aspecto puro, livre dos corpos estranhos do
equipamento, e o resultado de um processo particular, nomeadamente o
do registo de um aparelho fotográfico ajustado expressamente e da sua
montagem com outros registos do mesmo tipo. O aspecto da realidade,
isento de aparelhagem, adquiriu aqui o aspecto artificial, e a visão da
realidade imediata tornou-se um miosótis no mundo da técnica
(BENJAMIN; 1992: 99).

A muito perceptiva forma de descrever o papel da técnica como transformadora da realidade

faz-se possível por meio da idealização do passado da arte como um locus livre de técnica, para o qual

é determinante exatamente uma realidade sem aparelhagem. É o que faz Benjamin, para além de

qualquer escolha dicotômica que fizesse neutra a técnica (nada de a técnica para o bem ou para o mal),

ao demonstrar as maneiras pelas quais a arte é modificada quantitativa, mas, sobretudo

qualitativamente pela adoção de novas técnicas. No texto de Benjamin, o recurso ao raciocínio

dialético é freqüente, comparando procedimentos e atitudes diferentes no tempo. Como no exemplo

abaixo, são inúmeros outros:

Ao recolhimento, de que a degenerescência da burguesia fez uma escola de
comportamento associal, contrapõe-se a distracção como uma espécie de
jogo de comportamento social (BENJAMIN; 1992: 106).

Assim, é significativo que Benjamin lance mão do mesmo recurso quando analisa a

interferência do cinema na criação de uma realidade da aparelhagem, contrastando uma realidade pura

versus uma realidade dos aparelhos. Desde então, considerando uma perspectiva contingente da

percepção das tecnociências, realidades mediadas pelas técnicas suceder-se-iam umas às outras. A

relação do cinema com as ciências será de natureza singular, na medida em que se realiza como

produto da mediação técnica ao mesmo tempo em que, muitas vezes, refletirá sobre a mediação das

técnicas nas sociedades modernas. Mas essa múltipla mediação não é assim tão simples e, como vimos

acima na abordagem das tensões entre ciências e artes, não se pode imediatamente falar da

constituição de uma relação de mutualidade cooperativa entre ambas. O que poderia ser uma mútua

instrumentalidade entre, antes a fotografia, agora o cinema e as ciências, não se concretiza desta
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maneira. Mesmo em situações de cooperação, o aproveitamento do cinema como um dos dispositivos

mais rentáveis da indústria cultural fará com que ele assuma posição distinta daquela destinada à

fotografia face às ciências, subordinando estas ao cinema tanto dentro como fora das telas. Novamente

divergentes, as ciências, transformadas em tecnociências – as tecnociências115 capturadas no ciclo

reprodutivo das mercadorias talvez pudessem ser consideradas o equivalente científico da indústria

cultural; como tal, fazem política a seu modo – e o cinema-mercadoria da indústria cultural constituem

uma relação de forças cujo vetor apontará para o cinema. Vejamos como isso se dá sob dois pontos de

vista: o da análise de um filme recente, The Shadow of Vampire, e o da participação de cientistas como

consultores de filmes.

O cineasta Jean Painlevé rodando um filme em cinemacrofotografia, 1930 (VIRILIO; 1993: 89)

A imagem acima foi retirada do livro Guerra e Cinema, de Paul Virilio. Ela mostra, como

dispensam maiores explicações, um cineasta rodando seu filme. Reparemos que ele veste um longo

avental branco, envergando a imagem com a qual o cinema consagrou não os próprios cineastas, mas

os cientistas. Hoje, o próprio cinema se encarregou de construir um outro estereótipo, o do diretor de

115 Essa maneira de referir-se às tecnociências revela uma ambigüidade, em nosso entender irresolvida, ainda
que não necessariamente irresolvível. Na relação com o sistema de produção de mercadorias, se fica claro
que a ele se pode atribuir a indistinção entre ciências puras e técnicas, o mesmo não pode ser dito a
respeito de uma possível “purificação” das tecnociências, como sustenta, por exemplo, Marcos Barbosa de
Oliveira, em “Desmercantilizar a Tecnociência” (SANTOS; 2003).
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filmes. Cadeira desmontável com a inscrição “diretor” e boné são seus principais componentes.

Reparemos, como curiosidade, que a imagem do diretor não é composta apenas por seu physique du

rôle, mas ela sempre vem acompanhada do ambiente, do set de filmagem. Isso é ainda mais curioso

quando vemos um cineasta com Stanley Kubrick declarando que o verdadeiro trabalho do diretor do

filme não está na direção dos atores e na construção dos cenários, mas sim no corte e edição das cenas

em película. E pode começar a nos dizer algo a respeito da relação entre a repetição dos estereótipos e

a especificidade das imagens que eles costumam representar. Assim como a função do cinema e da

fotografia como auxiliares da pesquisa científica subsumiu-se na produção dos filmes, procuraremos

mostrar a seguir um pouco de como a imagem do cientista não simplesmente migrou de fora para

dentro das câmeras, mas como essa dupla existência resumiu-se a uma única, a do cientista e a da

ciência dentro das telas.

Em The Shadow of Vampire os trabalhos de filmagem de um clássico do cinema alemão,

Nosferatu, são recontados sob um ponto de vista fantástico. No filme, Wilhelm Friedrich Murnau

contrata um vampiro para desempenhar o próprio papel. Em troca, oferece como pagamento a vida de

Greta Schröder, a atriz principal do filme116. Ambientado em 1921, o filme caracteriza toda a equipe de

filmagem do diretor Murnau vestida em longos aventais brancos, os mesmos aventais usados nos

laboratórios e no cinema são para compor a imagem dos cientistas trabalhando117.

116 Nesse aspecto, o filme faz algo como uma concessão narrativa face ao processo de filmagem. Isso porque,
na maioria das vezes as filmagens acontecem de modo descontínuo, muito raramente é possível ou
necessário capturar as imagens na mesma seqüência em que serão posteriormente apresentadas, tendo sido
exatamente a percepção desse modo de trabalho o fato que Walter Benjamin utiliza para contrapor a
diferença entre o ator de teatro e o ator de cinema.
117 No Internet Movie Data Base (IMDB), um dos maiores bancos de dados sobre cinema, é curioso ver a
reação de alguns de seus visitantes, surpresos exatamente com o uso dos aventais vergados pela equipe de
filmagem em The Shadow of Vampire. Um dos comentadores do filme (é permitido a qualquer visitante
publicar sua opinião sobre qualquer filme no IMDB) propõe “aos historiadores” que expliquem a razão do
uso daqueles trajes.
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A equipe de filmagem, todos em aventais brancos

No filme, essa recorrência ao estereótipo não é a única menção isolada à ciência. O vampiro

contratado por Murnau, Max Schrek, rompe o acordo feito com o diretor, mordendo alguns membros

da equipe de filmagem. Após os transtornos que isso causa – Schrek elimina técnicos da equipe de

filmagem que não eram facilmente substituíveis, como por exemplo o fotógrafo118 –, estando próximo

o termo das filmagens, exausto e temendo não conseguir terminar seu trabalho, Murnau é

surpreendido em seu quarto por dois membros da equipe. Sob o efeito de láudano (um derivado do

ópio) e como que delirando, ele conta ao novo fotógrafo e ao produtor como encontrou o verdadeiro

vampiro e quais eram os termos do acordo firmado com ele. Nesse instante, o produtor pergunta a

Murnau qual a razão para que ele fizesse tal acordo. Murnau responde, como podemos ver nas

imagens abaixo, que o fez “pela ciência”, para “preservá-lo para a posteridade”.

Sob o efeito do láudano, Friedrich Murnau justifica o acordo com o vampiro

Ao final do filme e das filmagens, encontramos Murnau, seu produtor, o fotógrafo, a atriz

118 Na cena da chegada do novo fotógrafo, o filme procura ressaltar o quanto era nova a atividade de produzir
filmes. Diante de sua equipe de cameramen, após a finalização de uma tomada, ele lamenta não ter tido
antes a idéia de filmá-la em slow motion. Surpresos, os cameramen perguntam o que seria aquilo, que
desconheciam completamente.
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principal e o vampiro encerrados num ambiente onde a luz não penetra. Numa impressionante

seqüência, Murnau inicia as filmagens, logo após ter aplicado sedativos em Greta, para garantir

realismo à cena. Quando tudo está pronto e se inicia a tomada, a equipe vê o vampiro aproximar-se de

Greta e realmente mordê-la. Produtor e fotógrafo tentam inutilmente matar o vampiro e nessa hora

somos surpreendidos pela atitude de Murnau. Mortos todos os seus assistentes, ele retoma a câmera

parada e, como se tudo fosse apenas filme, reinicia as filmagens, ordenando a Schreck que retome sua

marcação na cena. Murnau simplesmente recomeça a filmar como se nada houvesse acontecido.

Mesmo o vampiro mostra-se surpreso e sente-se obrigado a obedecer ao diretor. Murnau ainda o

repreende uma vez mais dizendo que “se não está na película, não existe”. Schreck volta para o lado da

cama onde está Greta. Provavelmente atraídos pelo som dos tiros disparados pelo fotógrafo em sua

tentativa de matar o vampiro, alguns homens reabrem o galpão. Então, o vampiro volta-se contra

Murnau, mas a luz do sol invade o ambiente e o vampiro dissolve-se como película fotográfica em

chamas. Todos, exceto Murnau, estão mortos, mas não é ainda aí que tudo termina. Murnau continua a

filmar e a narrar a cena. O diretor pede que um dos homens que entrou no galpão pegue do chão a

claquete. Só depois disso ele pára as filmagens.

A seqüência final de The Shadow of Vampire

As relações entre as tecnociências e as artes remontam a um tempo no qual a atividade de
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produzir ciência chegou mesmo a ser, na Europa, uma espécie de passatempo. Um tempo no qual a

distinção entre ciências e técnicas, se não era clara e inequívoca, não constituía objeto de maior

problematização, não precisava ser polêmica. Assim, o tempo da expansão das capacidades produtivas

por meio da larga utilização das tecnologias nos processos de produção industrial poderia ser

calmamente considerado um problema relacionado à confecção dos artefatos enquanto a ciência

poderia ser vista como algum tipo de divertimento, de entretenimento nos salões de festas da

aristocracia européia. A epígrafe que inicia esta seção, constante em um dos números da revista

Ciência e Cultura, capta um período no qual esta relação de inferioridade parecia ter-se modificado,

invertendo-se. Não deixa de ser irônico que um membro da aristocracia em decadência, um Marquês,

perceba a transformação àquele momento em curso, da ciência como mero divertimento de segunda

categoria em uma das forças motrizes da sociedade.

Como arte, também o cinema deixa, e quase no mesmo momento, a esfera de influência da

ciência para começar a se constituir no que nas décadas seguintes ao final do século XIX será, talvez, o

principal elemento da nascente indústria cultural. No momento da ascensão, mas principalmente no

momento da consolidação da burguesia e de seu ethos meritocrático como uma das características da

nova sociedade que se desenhava desde pelo menos o meio do século XVIII (HOBSBAWM; 1977: 203-

220), é também o momento no qual emergem, cinema e ciências, como efeitos dessa transformação119.

A ciência passa a constituir uma força social e política, além de criar para si um espaço próprio no qual

a sociedade e a política são, ou deveriam ser, na visão dos cientistas, redefinidas segundo outros

critérios. O cinema desprende-se das ciências, e é como uma nova arte que irá mais se desenvolver; no

entanto, isto terá de se dar também por meio de sua associação à indústria cultural.

Por isso, um período onde não havia ainda a atual distinção entre cinema e ciências é o que

pode ser percebido a partir das seqüências do filme The Shadow of Vampire. As características mais

superficiais enunciam esta proximidade. Assim, o diretor é chamado  “Herr Doctor” por sua equipe. As

roupas, como observamos, são os aventais brancos com os quais tantas vezes se faz representar os

cientistas em laboratório, os mesmos com os quais inúmeros cientistas se fazem vestir quando falam à

imprensa. Mas, o mais importante é a atitude de Murnau. Durante todo o filme, sua obsessão apenas é

119 Como já observava Goethe, “os problemas de ciência são em grande parte problemas de carreira”
(HOBSBAWM; 1977: 301), mostrando como naquela época, a noção de descoberta científica associou-se à
idéia de empreendimento individual, exatamente pelos resultados, como acumulação de prestígio e bens,
que trazia para a vida do cientista. Sintomaticamente, um pouco mais tarde, Weber dedicará grande parte
de seu “A Ciência como Vocação” ( WEBER; 2002) aos problemas relacionados à carreira do cientista dentro
das Universidades alemãs, a ponto de um ensaísta contemporâneo, analisando esse mesmo trabalho de
Weber, ter dado ao próprio trabalho o subtítulo “a ciência como profissão”.
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sugerida. Na cena final, ela transborda. Sua capacidade de persuasão é tal que, à sua ordem até mesmo

o vampiro detém-se e “retoma” sua marcação, volta a representar a si mesmo. Vemos assim que houve

uma época na qual o cinema é ele mesmo um caso particular de aplicação das ciências. Mas, como se

trata de uma relação não interrompida, ela continuou produzindo desde então novas diferenciações

entre o cinema e as ciências.

Em uma série de recentes trabalhos120, David A. Kirby recorre à uma reflexão sobre o papel

das imagens como constituintes da epistemologia das ciências, a partir de vários testemunhos e

documentos produzidos por cientistas, produtores e diretores de filmes nos Estados Unidos. O

testemunho indireto foi desde cedo um importante legitimador do trabalho dos cientistas. Kirby segue

o conceito virtual witnessing, elaborado por Shapin e Schaffer, segundo o qual, face à impossibilidade

de fazer presentes todos a quem interessaria demonstrar a validade de uma proposição no momento

mesmo de sua realização, desenvolveram-se formas escritas de comunicação não apenas dos resultados

mas também dos passos necessários à sua reprodução. Para Kirby, os filmes ficcionais constituem uma

variante dessa tecnologia de testemunho virtual, porque permitem ao público121 visualizar diferentes

momentos da produção de conhecimento científico. Como o cinema contemporâneo é um veículo que

se realiza construindo a impressão da realidade, a tendência é a da indistinção entre o testemunho

indireto ou virtual, e o testemunho real (KIRBY; 2003a: 239-240).

O cinema modificará o conceito virtual witnessing porque, ao mesmo tempo em que

120 KIRBY, David A. Science Consultants, Fictional Films, and Scientific Practice. Social Studies of Science. London:
Sage Publications, vol. 33, n. 2, 2003a.

KIRBY, David A. Scientists on the Set, science consultants and the communication of science in visual fiction. Public
Understanding of Science. London: Sage Publications, vol. 12, 2003b.

KIRBY, David A. The New Eugenics in Cinema: Genetic Determinism and Gene Therapy in GATTACA. Science
Fiction Studies. London: Sage Publications, vol. 27, n.2, 2000.

121 Público, no século XVII, tem, obviamente, uma outra conotação do que o emprego dessa mesma palavra
nos tempos da cultura de massas. Os aumentos de importância e conjunto de testemunhas a que nos
referimos não se limitam a incrementos numéricos, mas, sobretudo, aos tipos de público para os  quais será
necessário captar a atenção e produzir o entendimento sobre esse aquele ou aquele tema. O público tem
um lugar preponderante nas análises de Kirby. Isso porque, segundo ele, as diferentes formas de
visualização da ciência nos filmes contribuem para a formação da opinião pública sobre as ciências. Ele
enumera alguns casos onde a discussão sobre determinado tema científico foi ou detonada ou mais
publicizada exatamente por sua abordagem em filmes. Tais debates e polêmicas, por envolverem, nos casos
de conjuntos tecnocientíficos ditos avançados, uma enormidade de recursos arrastam atrás de si a opinião
pública, jornalistas e os parlamentos de vários países, em especial os da Inglaterra e dos Estados Unidos.
São casos como o do filme Gattaca, objeto de um artigo de Kirby, ou Deep Impact  ou do filme sobre a
epidemia causada pelo vírus ebola. O poder de convencimento do dispositivo midiático, considerado aqui
em seu conjunto, é de tal ordem que é capaz de propiciar a alocação de recursos em pesquisas cujo único
retorno imediato e aparente é o do apaziguamento dos temores públicos na maioria das vezes insuflados
pelos próprios aparelhos midiáticos.
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constitui uma das formas de testemunho indireto, o faz permitindo a “presença” do observador. O

advento dos meios de comunicação de massa fará com que aumentem o conjunto e a importância das

testemunhas. O que, no século XVII, constituiu um movimento em direção ao público de maneira a

fazer com que ele compreendesse o que seriam os “fatos científicos” e acreditasse neles como

suficientes representantes do “mundo real” e tudo isso manuseando representações visuais ou

imagéticas de maneira a atingir o maior número possível de “testemunhas”, encontra continuidade no

século XX na medida em que ao mesmo tempo e quase na mesma proporção crescem tanto a

produção de conhecimento científico como o acesso ao público – às testemunhas – por meio dos

mass media. Para ele, há um lugar para as imagens na produção ou “na construção dos fatos

científicos”; porém, a maioria dos trabalhos sobre esse tema pecaria por desprezar os mass media

ficcionais. Dentre as várias justificativas para o uso do cinema como fonte, sobressai uma delas, como

abaixo:

Films have had attention paid to them by the scientific community. Any
fictional film which has substantial  scientific content, especially those
which have had science consultants involved, is likely to be reviewed in
major scientific journals (e.g. Nature and Science) and to be the subject of
a ´The Real Science of´ analysis in books, magazines, and newspapers
(KIRBY; 2003a: 233).

De fato, a chamada comunidade científica interessa-se pelas abordagens que recebem as

ciências nos filmes. A freqüente utilização de consultores científicos no auxílio à construção das

imagens que representarão temas científicos e a reação tanto do público como de diferentes grupos de

cientistas ao resultado de tais representações evidenciam um conjunto de relações não formais entre

esses diferentes grupos sociais, que as utilizam como parte de seu processo de construção da

percepção que têm sobre as ciências. Para vários cientistas, o interesse em utilizar as imagens de

ciência nos filmes crescerá à medida que o recurso às “virtual witnessing technologies” possa garantir

that depict natural phenomena in such a way as to convince the audience
that the representations accurately reflect the ´natural world´ (KIRBY;
2003a: 234).

O que os diretores, produtores e estúdios buscam quando contratam cientistas como

consultores para seus filmes? Boa parte deles deixa bem clara a intenção de obter “reality based

science” (KIRBY; 2003a: 239-40). Aparentemente, poderíamos ver aqui um encontro de expectativas:

cientistas de seu lado prontos a colaborar122 na elaboração dos fatos visuais substitutos de suas

122 Kirby aponta várias motivações para que os cientistas se disponham a trabalhar como consultores em
filmes. Há alguns que o fazem exclusivamente como forma de aumentar a própria renda e não hesitam,
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realidades construídas. No entanto, a posição dos diretores não é a de mesma dos cientistas. Sua

intenção não é a de representar uma realidade, mas antes de construir uma realidade virtual alternativa

que, principalmente, convença os espectadores de sua plausibilidade bem mais do que de sua

veracidade. Quando consideramos informações sobre ciências veiculadas em filmes sendo recebidas

por profissionais de ciências que não aqueles especialistas nos temas retratados, vemos que eles são,

como qualquer espectador dito “comum”, incapazes de distinguir e criticar o que é uma representação

adequada da “realidade científica” e o que de fato são os dispositivos de realidade plausível. É nesse

sentido que argumentamos acima que não se pode realmente falar de uma relação de mútua

instrumentalidade entre ciência e cinematografia. Se, de um lado, a disputa no ambiente da produção

não é uma situação de conflito aberto, de outro é inequívoca a prevalência da opinião dos produtores

e dos diretores dos filmes sobre as opiniões dos profissionais dos cientistas-consultores.

Entretanto, convém não sobreestimar (nem estereotipar) o papel dos diretores dos filmes

como se fossem inescrupulosos a deturpar o trabalho dos cientistas. Sempre segundo Kirby, há uma

outra espécie de tensão observável entre os diretores de filmes e seus consultores científicos no que

diz respeito às melhores ou mais adequadas formas de representar algo em um filme. Porque, ao

mesmo tempo em que a palavra final não pertence ao cientista – sendo vários os casos documentados

antes exigem, em cobrar, às vezes caro, por sua assessoria. No entanto, segundo ele, parece prevalecer
entre a maioria dos cientistas consultores uma espécie de pudor em obter vantagens pessoais diretas como
recompensa por seus conhecimentos. São inúmeras as situações nas quais o cientista, quando contatado
pessoalmente (há as situações de colaboração institucional, como entre os estúdios e a NASA, por
exemplo), mesmo sabendo tratar-se de produções milionárias exigem como contrapartida apenas
remunerações simbólicas, tais como o fornecimento de ingressos para as pré-estréias ou, quando acham
por bem exigir pagamento em dinheiro, destinam os recursos obtidos à complementação do financiamento
dos projetos de pesquisas nos quais estão envolvidos ou, ainda, à melhoria das condições físicas de seus
locais de trabalho. Em tempos nos quais as pesquisas, principalmente em biotecnologia, realizam-se em
empresas e instituições de caráter privado, essa atitude tende a ser majoritária entre os cientistas que ainda
desempenham suas atividades em universidades ou centros de pesquisa públicos.  Poderíamos argumentar
que, quando o cientista dispõe-se a trabalhar em laboratórios privados ele está vendendo sua força de
trabalho e, nesse aspecto, equipara-se ao mais comum dos trabalhadores, de muitas maneiras alienado ao
produto de seu trabalho. Por outro lado, essa separação encontra correspondência no próprio interesse
diferenciado com que vemos os cientistas manifestar-se sobre suas próprias representações no cinema.
Ainda que recusem ou sejam reticentes em colaborar em projetos nos quais a imagem do cientista seja
considerada negativa, a maioria das preocupações dos cientistas parece ser com a adequada comunicação
sobre o produto de seu trabalho. Essa impressão, que colhi da leitura das várias manifestações de cientistas
que David Kirby coloca em seus ensaios, me foi confirmada pelo autor em comunicação pessoal.
Perguntado se os cientistas não estariam interessados nas próprias imagens, tanto quanto parecem estar nas
imagens “corretas” sobre as ciências, Kirby respondeu: “the short answer is that they are interested in the
image of scientists in these films. The long answer is that I think they should be more interested in this
aspect than in the accuracy of the “science” in the films. I think the images of scientists in the films are
potentially more damaging if they got some of the science wrong”.
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nos quais a posição do cientista é colocada em segundo plano em favor da imagem de maior apelo – é

crescente a integração de um número cada vez maior de consultores em filmes. No esquema industrial

do cinema hollywoodiano, a maioria absoluta dos diretores de filmes não corresponde ao estereótipo

do artista livre-criador. Se por um lado os diretores de filmes mostram-se não se sentirem

comprometidos com as “verdades científicas” que não sejam visualmente atraentes, por outro lado

sofrem com os constrangimentos de estúdios e produtores preocupados com a imagem publicitária de

sua mercadoria. É preciso equilibrar-se entre o apelo visual e um possível descrédito que o filme possa

vir a ter junto aos espectadores precisamente porque não obedeceu às “verdades” da ciência. De certo

modo, escapa ao autor do texto123, nesse ponto, uma distinção que explica um pouco mais sua

constatação: a própria transformação da produção de filmes em uma atividade totalmente orientada

para o mercado. Concebe-se nesse caso um produto para o mercado cinematográfico que deve

contemplar não apenas os desejos dos diretores ou os pontos de vista dos cientistas consultores mas

especialmente deve também atender às restrições impostas pela estratégia de marketing, se esta

entender ou perceber que o público potencial do filme será mais ou menos receptivo às liberdades

criativas dos diretores ou às restrições “realistas” dos cientistas consultores.

Essa importância flutuante que ganha o cientista consultor nada mais é do que a expressão

da diminuição da importância da opinião do diretor do filme, se ele está colocado na cadeia industrial

da produção cinematográfica. Corrobora esse aspecto a lembrança (KIRBY; 2003b) de que os grandes

estúdios têm adotado, como estratégia de promoção de filmes cuja temática possa ser percebida como

principalmente científica, o contato antecipado com grupos de cientistas, seja em laboratórios seja

como editores das revistas científicas – não apenas as de divulgação, mas também as direcionadas

especificamente aos cientistas – para garantir o menor questionamento possível sobre a “realidade”

dos filmes. Ou dito de melhor maneira, para garantir que o filme nem seja alvo de críticas

desqualificadoras nem passe despercebido da atenção de cientistas. Integrado nessa cadeia, a “opinião

artística” de um diretor ou de sua equipe de trabalho sobre o interesse de uma imagem mais “irreal” –

 irreal em contraponto com a opinião do cientista consultor – tende a ser mais flexível na medida em

que precisa também atender à preocupação de seus produtores de não causar maiores estragos à

imagem pública que uma eventual publicidade negativa pode trazer ao filme. Isso não relativiza o que

expusemos acima sobre a relação entre o cinema e as ciências existir com o vetor apontando para o

123 Já que seu contraponto a esse respeito não está na atual indústria do cinema, mas numa situação vivida
pelo cientista Oberth, consultor de Fritz Lang para o filme Woman in the Moon. Oberth teve suas objeções
mais do que uma vez desconsideradas, ao que parece, em favor do desejo do diretor por esta ou aquela
cena.
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cinema. A primazia ainda é a do espetáculo (a despeito de qualquer idéia ou noção do que seja

“realidade”). Aquilo que parecer ser mais espetacular, a imagem “plausível” ou a imagem “real” é o que

será apresentado ao público. Assim, quanto mais “comercial” for um filme, mais as imagens científicas

serão compostas tentando equilibrar apelo visual, publicidade e espetáculo, verossimilhança,

plausibilidade e credibilidade.

A partir de vários exemplos sobre a participação de cientistas como consultores em filmes

(especialmente Deep Impact e Armageddon), Kirby demonstra como eles preocupam-se com a

realidade das imagens cinematográficas porque elas têm se mostrado influentes a ponto de garantir o

apoio, produzir a recusa ou a indiferença do público para temas que eles, os cientistas, consideram

sérios (nesse caso específico, a indiferença constitui a pior situação, desde que algum tipo de humor

ou graça poderia de alguma maneira garantir as atenções). Assim, como escreve o autor:

Scientists worry about the image of science in fictional pieces because they
perceive that popular portrayal is connected to popular opinion and
funding. If ´accurate´ portrayal can lead to increased public support for
science, then ´innacurate´ portrayal has the possibility of decreasing
public support What consultants are finding is that popularization
through fictional films allows them to communicate their scientific ideas
and conceptions to the non-specialist audience. The presentation of science
within the cinematic framework can convince the public of the validity of
these ideas and foster public excitement about research agendas (KIRBY;
2003b: 246124).

Além de constituir um espaço de publicização de opiniões e de teses científicas, o autor

também afirma que os filmes podem servir como um outro lugar para o debate entre teses divergentes,

aparecendo como um espaço legítimo para a resolução de controvérsias. Há uma série de “respostas”

de cientistas – talvez fosse mais adequado chamar de reações – às representações de questões ligadas

às suas respectivas áreas de conhecimento. Algumas delas são correções, isto é, cientistas que se

mostram dispostos a esclarecer o público sobre a verdadeira ciência que deveria ter sido representada

no filme. Nesse caso, na maioria das vezes trata-se de temas considerados consensuais entre os

próprios cientistas. Quando alguns cientistas resolveram alertar para o fato de que o som não se

propaga no espaço e que, portanto, não deveria haver sons nas explosões em Star Wars, o diretor

124 Cientistas preocupam-se com a imagem da ciência em ficções porque eles percebem que o imaginário
popular está conectado à opinião pública e às fontes de financiamento. Se “adequada” representação pode
conduzir ao aumento do apoio público à ciência, então “inadequada” representação traz a possibilidade de
retirada desse apoio…O que os consultores buscam é que a popularização por meio dos filmes permita-os
comunicar suas concepções e idéias científicas para uma audiência leiga. A representação da ciência dentro
de um registro cinematográfico pode convencer o público da validade daquelas idéias e encorajar a
excitação pública sobre as agendas de pesquisa.
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George Lucas disse que estava consciente disso. Mesmo assim resolveu acrescentar os sons porque eles

aumentavam a densidade dramática dos filmes da série.

Porém, quando o assunto são disputas entre cientistas a respeito de uma ou outra tese

controversa, as reações são de outra ordem. O consultor científico de Mission to Mars somente

convenceu parte de seus colegas da plausibilidade de suas idéias sobre a colonização de Marte – já

anteriormente conhecidas, e reprovadas, por seus colegas – após elas terem sido utilizadas no filme.

Deep Impact e Armageddon teriam causado polêmicas sobre as interpretações científicas que lhes

serviram de base, como também teriam acirrado o debate em torno do aumento de recursos

destinados às pesquisas sobre o perigo (e as formas de evitá-lo ou minorá-lo) representado pelo

possível impacto na Terra de asteróides, cometas e outros objetos vindos do espaço.

Os filmes podem servir como meio de teste de concepções não consensuais entre os

cientistas. Assim, um consultor em 2001: A Space Odyssey

Considers science fiction as a good way to work out some theoretical
problems. As Minsky says, ´I thought that science fiction was a good venue
for exploring the implications of AI [artificial intelligence]. It helps you to
be clearer about the implications of your work´(KIRBY; 2003b: 249)

Em trabalho anterior (DUTRA; 1999), havíamos explorado a idéia dos filmes como espaço de

experimentação. Em Metropolis, vários personagens mostram como seus caracteres e comportamentos

modificam-se conforme suas naturezas “puras” relacionam-se e, mais importante, combinam-se umas

às outras. O filme começa mostrando trabalhadores comportando-se como máquinas ao interagirem

com elas; mescla o humano à máquina e, ao final, recusa essa representação. Máquinas e cientista

desaparecem ao final do filme e todo o conflito parece se resumir à oposição entre capital e trabalho.

Para conseguir realizar esse percurso narrativo, Lang primeiro estabelece os personagens “puros” e os

faz comportarem-se conforme essa premissa. Ato contínuo, o filme combina essas premissas, fazendo

com que as máquinas escravizadoras do início do filme também manifestem essa sua natureza na

robotrix que, também uma máquina, manifesta uma espécie de “má consciência” quando é fundida a

outra personagem do filme. Maniqueísta, o conflito se resolve pela eliminação dos personagens cujas

premissas foram modificadas pela história, que não permitirá a irrupção de novo conflito, pelo menos

não um da mesma natureza. Nesse caso, o do filme Metropolis, não são cientistas em conflito que

manipulam teorias divergentes ou constroem mundos experimentais. Metropolis, mais do que utilizar

a ciência como coadjuvante na construção dos ambientes narrativos, inclui a ciência e a tecnologia

como personagens equivalentes aos demais. E quem faz isso principalmente é o diretor do filme,

partindo do roteiro preestabelecido. Com a intensiva inclusão de cientistas como consultores, a
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produção das imagens que representam a ciência, a tecnologia e os próprios cientistas torna-se um

complexo para o qual é inútil buscar qualquer elemento determinante capaz de explicar todo o

conjunto representativo. No cinema está constituído um outro espaço no qual também são

engendradas percepções coletivas a respeito do que seja ciência e cientistas. Algumas vezes, talvez

mesmo a maioria delas, esse complexo cumprirá o papel de repetir algumas imagens, sem

preocupar-se em modificá-las ou recriá-las. Em outras, as que nos interessam aqui, insatisfações,

insights, ou percepções adiantadas que combinam a infra-estrutura de produção com a possibilidade

de narrá-la em um outro momentum de sua existência125, elaboram “modos de ver” as ciências e os

cientistas que tanto podem refletir como reorganizar a percepção que deles se têm.

Nessa história de relações muito próximas entre o cinema e as ciências, diríamos que as

primeiras ligações muito evidentes foram sendo paulatinamente esquecidas como tais. No final do

século XIX, dominava a expectativa de a fotografia, e depois o cinema, seriam instrumentos da

pesquisa científica. Ao meio do século XX, o cinema contava histórias e multidões e as ciências haviam

multiplicado o arsenal de instrumentos dos quais lançava mão. O final da Segunda Guerra trouxe, no

entanto, um conjunto novo de percepções sobre o que seriam cada uma destas atividades

intensamente integradas ao dispositivo sociobélico e por ele exploradas, pelo que então se organizou.

Se a fotografia havia modificado o que era a arte, como afirma Benjamin, a guerra também havia

modificado o que seriam, dali em diante, as ciências e o cinema. O mal-estar associado ao

desenvolvimento das armas atômicas colocou as ciências numa posição defensiva. Ao cinema, o papel

reservado era menos desconfortável, posto que a ele pode ser associado um “sucesso”: maior como

meio de comunicação e propaganda e nunca como arma nos campos de batalhas.

Como abordamos em diferentes partes deste trabalho, todos os pontos de orientação que

utilizamos para debater a natureza do conhecimento científico tiveram seus significados alterados às

vezes radicalmente nos últimos 40 anos. Algumas certezas sobre a impenetrabilidade da vida

desmoronaram-se, e outra boa parte delas foi abandonada. A agenda do conhecimento tecnocientífico

de certo modo pautou e redesenhou os interesses dos grupos sociais existentes que se opunham e se

mediam conforme crenças que supunham estáveis e que, de repente, viram-se defendendo, contra os

cientistas, questões comuns. Na verdade, de um momento a outro, em pouco tempo, coisa de décadas,

certezas tornaram-se, à luz das novas possibilidades, não mais do que crenças obstinadas.

125 Para tanto é interessante perceber como as modificações nas estruturas de produção dos filmes por mais
que modifiquem a natureza das imagens produzidas – por meio da adição ou “melhoramento” de
elementos tais como os efeitos especiais, o som, entre outros – permanecem sempre transparentes ao
espectador.
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As reações dos grupos de cientistas, por sua vez, não têm sido menos impactantes do que

seus recentes desenvolvimentos. Muitas vezes, elas são baseadas na “história oficial” das ciências,

aquela que descreve um contexto hostil às verdades, em meio ao qual elas eram rejeitadas com base

em um conjunto de motivos arbitrários. Nele, os grupos que defendem os dogmas e as crenças são

surpreendidos pelo poder erosivo da verdade, capaz de desconstruir suas frágeis posições e recriar o

mundo em que as tarefas fundantes deixam de serem delegada às crenças para serem transferidas às

certezas científicas. Os cientistas esgrimem essa história – já ela diversas vezes flexionada, para dizer o

mínimo – contra todos aqueles que interpõem objeções ao atual desenvolvimento da ciência. Se se

propõe a desaceleração, a cautela ou mesmo o abandono de alguma linha de pesquisa, o proponente é

imediatamente taxado de obscurantista e igualado aos hostis inimigos da verdade e da ciência descritos

na “história oficial”.

Num ambiente como esse o que dizer da relação entre o cinema e as ciências? A liberdade

criativa que a arte sempre reservou para si, e que era até mesmo esperada dela, mesmo que suscitasse

algumas reações contrárias violentas, viu-se de repente também transformada. Porque agora liberdades

artísticas tidas às vezes, até mesmo com algum desdém, como meras fantasias tornaram-se, senão reais,

potencialmente realizáveis. Como vimos acima, alguns grupos de cientistas, empresas e instituições de

pesquisa reconheceram no cinema como um espaço legítimo de debate. A arte, mas aqui em especial o

cinema, vista em retrospectiva face às novas problemáticas colocadas pelas tecnociências, começa a ser

entendida como de fato capaz de “representar” a realidade, porque “coincide com ela”. Porém, essa

mesma capacidade seria como a sentença de morte para o poder crítico e especulativo que algumas

formas de arte tiveram ao longo do século XX. É esse o caminho que segue, o texto “The Science

Fiction of Technoscience: the politics of simulation and a challenge for new media art” (THACKER;

2001).

 Para Thacker, que subscreve Jean Baudrillard, as tecnociências, em especial as

biotecnologias, iniciaram um movimento convergente capaz de anular a distância entre o real e o

imaginado, distância essa que instituiu, desde há pelo menos dois séculos126 (no que diz respeito à

126 Essa “distância” limita-se a cerca de dois séculos se considerarmos somente as obras normalmente
chamadas de science fiction.  Pelo menos desde Platão e sua descrição do bem, a distância entre coisas
realmente existentes e coisas idealizadas, construídas, elaboradas, funcionou como modo de instaurar o
lugar da crítica. No Livro VI d’A República, em diálogo com Gláucon, Socrátes quer mostrar a existência das
“coisas em si”: “existe o belo em si, e o bom em si e, do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que
então postulamos como múltiplas e, inversamente, postulamos que a cada uma corresponde uma idéia,
que é única, e chamamos-lhe a sua essência…e diremos ainda que aquelas são visíveis, mas não inteligíveis,
ao passo que as idéias são inteligíveis, mas não visíveis (PLATÃO; 2001: 305). Sócrates defenderá que o
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science fiction), um dos mais importantes locus das críticas a respeito do desenvolvimento das

ciências. O problema que se coloca então é o de saber se há um esgotamento crítico, se a science

fiction teria atingido um limite, para além do qual ela não faria mais do que ou repetir-se a sim mesma

ou mimetizar o que as tecnociências desenvolverão. Assim, ele afirma que

Without the distance between imagined future and historical present,
between virtual realities and real virtualities, between information and
the thing-itself, science fiction begins to lose its own placement in our
culture in such scenario, the imaginative capacity of fiction becomes
irrelevant because it is already built into the technologies themselves127

(THACKER; 2001: 156-7)

Se seguirmos o caminho reflexivo apontado por Thacker, chegaremos à conclusão que o

cinema e artes afins, a science fiction sobretudo, encontraram seu “fim da história”, no sentido

hegeliano da expressão, ou seja, cumpriram seu papel, exauriram suas possibilidades e, se

continuarem a existir, estarão condenadas à monótona repetição. Ao cinema, caberá continuar desde

agora “espelhar a realidade”, nos informar sobre ela. De certo modo, o autor e aqueles que pensam

como ele, pensam “por eras” e chegará o momento no qual as propriedades críticas da historiografia,

da sociologia ou da filosofia serão também inúteis ou, no máximo e condescendentemente,

impotentes. De alguma maneira, é esta a tese presente no hoje conhecido ensaio Regras Para o Parque

Humano (SLOTERDIJK; 2000), já que ele entende que a era do conhecimento baseado na literatura,

no desenvolvimento linear e encadeado do pensamento que pressupõe a cultura literária chegou a seu

termo na época das imagens, do hipertexto e todo o até pouco tempo inédito aparato dos novos

media.

No entanto, sua pressuposição é a de que essa exaustão dá-se porque a capacidade crítica

trabalho do filósofo será o de aproximar-se o mais possível da idéia original, da idéia perfeita, da idéia em
si, se se nos permite o pleonasmo. O impacto desse tipo de abordagem, que cria uma distância – no caso
platônico,  fundada na metafísica – que permite a crítica e a análise, estendeu-se por vários séculos.
Provavelmente inspirou, por exemplo, Max Weber, com seu desenvolvimento do conceito “tipo ideal” (com
o qual trabalhamos no primeiro capítulo desta tese) que obedece àquela lógica. Se à historiografia, em suas
diferentes formas (veja-se, por exemplo, A Genealogia da Moral, onde a investigação de Nietzsche, se não é
propriamente historiográfica, busca delimitar historicamente a origem e as formas pelas quais a noção de
moral chegou a ser o que era no final do século XIX, rejeitando toda metafísica a ela até então associada),
coube a tarefa de mostrar a inutilidade da busca das “coisas em si”, ela não o fez abandonando o imaginado
em favor do real, desprezando aquele como inferior a este, mas exatamente incluindo-o como parte da
história, identificando nele maneiras diferentes de discutir o presente.
127 Sem a distância entre o futuro imaginado e o presente histórico, entre realidades virtuais e virtualidades
reais, entre informação e a coisa mesma, ficção científica começa a perder seu próprio lugar em nossa
cultura…neste cenário a capacidade imaginativa da ficção torna-se irrelevante porque ela está já construída
na própria tecnologia.
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que subjazia à science fiction teria sido minada quando a tecnociência tornou o futuro imaginado dos

autores num programa. E não apenas o cumpriu, como o avança incessantemente. Para Thacker, a

chamada “net.art” seria algo como uma nova vanguarda, assumindo desde já a crítica de que a science

fiction, o cinema e a literatura foram tornados incapazes. Não é nossa intenção refletir sobre o caráter

da  “net.art”; no máximo, afirmaríamos o caráter reflexivo próprio de toda arte. Na trajetória da

primeira parte deste trabalho, procuramos mostrar como, por diversos ângulos há uma

interpenetração tanto na produção do discurso cinemático pela ciência, como na projeção das

ciências – tendo em consideração os diversos sentidos que esse termo pode assumir, cinemático, mas

também psicanalítico etc – que constrói o cinema. O cinema é também um modo de cognição e na

medida em que ele assume a tarefa de “representar” alguma coisa, e ele representou muitas vezes a

ciência, ele dialoga com o público sobre as maneiras de seguir ou entender o conjunto tecnocientífico.

Por isso, afirmamos que quem melhor responderia ao questionamento do autor, de algum

modo bastante pertinente, seria a historiografia. Como? Ora, apesar de relativamente nova a science

fiction ,e suas apropriações cinematográficas são ainda mais novas, não é a primeira vez que na história

a temática e os problemas relacionados à tecnologia e às ciências são sumarizados pari passu,

temporalmente falando, nos filmes e obras literárias. A opção pela exaustão da possibilidade crítica

expressa um desejo de antecipação, de previsão, a ser identificado nas obras de arte. É como se se

dissesse que somente se pode ser crítico ou analítico no terreno das artes se se for também vidente. E

isso é igualar crítica a uma espécie de futurismo. E atualmente é exatamente uma variante desse tipo de

futurismo, a futurologia, uma atividade relativamente nova que vicejou juntamente com a

superexplosão de expectativas e promessas que a biotecnologia gerou no fim do século XX, quem

funciona num registro puramente antecipativo, que se apresenta a si mesma como uma imagem

antecipada do futuro formulado em tendências.

É assim por exemplo que Ray Kurzweil128, um entusiasta das novas tecnologias e ardente

128 Vejamos o resumé do senhor Kurzweil: “inventor and technologist. Mr. Kurzweil created the first readind
machine for the blind and is responsible for many other technology first. He has founded and built nine
highly successful technology companies and is the best-selling author of The Age of Spiritual Machines
( Viking, 1999). Mr. Kurzweil has received eleven honorary doctorates and numerous awards, including the
1999 National Medal of Technology, the nation’s highest honor in technology, and the $500.000
MIT-Lemelson Prize for Invention and Innovation” ( YEFFETH; 2003: 303-4). Ray Kurzweil não é o único
representante desta safra de futurologistas, talvez não seja nem mesmo o mais importante deles. De fato, é
um bom exemplo, na medida em que, como se depreende de seu curriculum, sua atuação ramifica-se
desde a Academia até o mercado das empresas de alta tecnologia. Como ele, um pouco mais ou um pouco
menos militantes, com maior ou menor influência, são dezenas de futurologistas empenhados na
propaganda da sociedade orientada, às vezes suplantada sem nenhum pudor, pela tecnologia. Não são,
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defensor da iminência da inteligência artificial e da, segundo ele, conseqüente obsoletização dos

corpos humanos, escreve um artigo ( YEFFETH; 2003: 220-234) cujo objetivo é o de “corrigir” as falhas

tecnológicas do filme The Matrix. Pelo menos no que diz respeito ao processo de criação do mundo

real-virtual que serve como suporte e ocupação das mentes dos seres humanos organizados em

campos para a extração de energia produzida pelos corpos. Segundo ele o filme teria sido concebido

num momento onde já seria desnecessário utilizar cabos para interligar a rede (a matrix, o complexo

dos corpos escravizados interligados). Tecnologias wireless poderiam encarregar-se perfeitamente da

criação dos mundos virtuais. Segundo Kurzweil, nanobots wireless criados com a finalidade de

substituírem os neurônios estarão disponíveis brevemente. Lançados n atmosfera à ordem dos bilhões,

entrariam nos corpos postando-se ao lado de cada uma de nossas conexões neuronais. Um comando

externo ativaria a realidade simulada em substituição à realidade mesma. Sem querer nos alongar

muito nesse ponto, antes de continuar, deveríamos avaliar proposta do autor no contexto do filme,

que descortina duas possibilidades:

a) escapa ao autor que, para que a energia de seus corpos pudesse ser drenada, o que

era a utilidade principal dos seres humanos nas “fazendas”, eles precisavam

permanecer quase imóveis. A matrix anula totalmente a liberdade de movimento. Se

as novas tecnologias comunicacionais dispensam grandes quantidades de energia

em suas “viagens”, isso parece nunca ser viável, ou mesmo imaginável, para as

energias drenadas dos corpos cultivados em The Matrix;

b) mas, ainda além desse possível esquecimento, está uma outra possibilidade algo

assustadora: a de que o autor aceite, face à possibilidade do controle wireless, que o

mundo dos seres humanos de The Matrix combine a alta tecnologia de controle e

manipulação da realidade com o mais tradicional trabalho escravo, já que de todo

modo as energias mecânica e elétrica continuariam a sendo as matérias-primas

principais das fazendas de corpos.

De qualquer modo, interessa mais destacar que a futurologia atua principalmente nesse

como a maioria dos alunos do curso de História do Capitalismo que ministrei na UFMG em 1999 entendeu
que seriam, um “bando de loucos” incapazes de “ater-se à sociedade real” e aos problemas “que realmente
interessam”. E, mesmo que fossem loucos, deveria nos preocupar que loucos como eles ocupem postos de
direção nas maiores empresas de tecnologias do mundo ou dirijam a NASA (ver, em Biotech 2030: Eight
Visions of the Future, disponível em http://www.biospace.com/articles/010600_print.cfm, a subseção “Dan
Goldin: Biotech Star Wars”, excerto de entrevista do administrador da NASA, Dan Goldin). Se não forem
mesmo loucos, e nosso destino é realmente tornarmo-nos a nós mesmos obsoletos por obra das novas
tecnologias, as próprias idéias que hipostasiam deveriam ser suficientes para, pelo menos, nos alertar.

http://www.biospace.com/articles/010600_print.cfm
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registro, o de uma extrapolação do presente que aparentemente está satisfeita com ele. Nesse tipo de

literatura – são publicados desde artigos em revistas e jornais até livros inteiros especializados em dizer

ao presente como será o futuro – que a coincidência entre o real e o imaginado não apenas acontece,

mas é substancialmente perseguida.

2.2 O “mito” do estereótipo persistente

No filme Independence Day, a Terra vê-se de repente frente a um ataque alienígena. Sem

maiores explicações, sem aviso prévio, começa uma destruição maciça das maiores cidades do mundo.

Atônitos, pessoas e governos não têm tempo para entender o que se passava. O presidente dos Estados

Unidos, no âmbito das medidas tomadas para garantir sua sobrevivência e a de seu governo, embarca

no avião presidencial em direção a uma base secreta pertencente às forças armadas. Logo o espectador

irá descobrir que a investida extraterrestre não é tão gratuita como parece. E isso porque o governo

americano mantém aprisionados, secretamente e há algum tempo, uma espaçonave alienígena e seus

pilotos, encontrados após um acidente. Lá trabalham alguns cientistas envolvidos na pesquisa sobre os

aliens e sua tecnologia; aparentemente, eles são mantidos todo o tempo dentro da base, quase em

regime de confinamento.

O estereótipo do cientista em Independence Day

Indiferente ao que se passava na Terra naquele momento, o chefe da equipe, o Dr. Okun,

recebe o presidente dos Estados Unidos com uma satisfação patriótica. Reforçando essa impressão de

gratificação pessoal com a inesperada visita presidencial, um outro cientista componente da equipe se

posta imediatamente atrás do Dr. Okun, estampando a mesma alegria no rosto. Imediatamente, chama

a atenção a subordinação dos cientistas aos militares, que chega mesmo ao nível da subserviência. Tal

comportamento parece ser explicável apenas como uma espécie de sacrifício, face à possibilidade de

desenvolver as pesquisas com um conjunto de objetos tão singulares como parecem ser as sucatas e os
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prisioneiros alienígenas. E, quando se observa atentamente o Dr. Okun, o que se vê de imediato, além

de seu sorriso tão desconcertado quanto satisfeito? Uma longa cabeleira desalinhada, barba por fazer e,

claro, o indefectível avental branco. Seu assistente, um pouco menos desajeitado, ainda assim prolonga

o mesmo perfil, continuando a imagem do chefe. Mesmo que não houvesse diálogos, não restaria a

menor dúvida ao espectador quando visse o Dr. Okun pela primeira vez: ele é sem dúvida, um

cientista. Essa certeza decorre repetição de um tipo bastante comum no cinema, o cientista

estereotipado.

A elaboração destas imagens estereotipadas se faz pela composição de vários elementos que

de uma maneira ou de outra se fixaram como parte da identidade visual e comportamental dos

cientistas. Essa justaposição pode variar bastante, seja em termos de caráter, de posição social ou dos

interesses que ele ou ela defende (ou, ao contrário, do aparente desinteresse pelos problemas e

preocupações mundanas). Também no que diz respeito à representação visual é possível observar

alguma variação, mas, via de regra, quase sempre sobre o mesmo tema, principalmente, mas não

unicamente, o uso do jaleco branco. Refratários à manutenção de vínculos sociais, eles têm

dificuldades de relacionamento com pessoas (esse traço praticamente independe de seu caráter): daí a

despreocupação com as convenções sociais, a tendência ao desasseio e a inabilidade em lidar com

cônjuges, filhos, namoradas ou namorados, e tudo isso em agudo contraste com a extrema criatividade

e habilidade aplicadas às soluções de problemas complexos (construídas em respostas quase sempre

simples). Seu local de trabalho é o laboratório, composto por toda a parafernália que, em grande parte

por causa do cinema, também veio a se tornar uma propriedade distintiva incorporada à sua

identidade visual.

É exatamente a este conjunto de características e à sua diversificada repetição com variações

o que denominamos o mito do estereótipo persistente. De certo modo, essa expressão talvez designe

mais os obstáculos que as recorrências do estereótipo impuseram à realização de uma fase deste

trabalho de pesquisas, do que propriamente os sentidos acadêmico-antropológicos usualmente

atribuídos ao termo “mito”. O que aqui se apresenta como o primeiro capítulo desta Tese é uma

conseqüência direta daquelas primeiras dificuldades em lidar com estereótipos dos cientistas que, em

um dado momento, nos pareceram quase obstinados por repetir-se, independentemente dos contextos

dos quais eles participavam129 ou mesmo de algumas mudanças perceptíveis nos tipos de personagens

129 Por exemplo, ainda em Independence Day, existe um outro cientista que é um contraponto ao Dr. Okun;
porém, eles parecem compartilhar quase o mesmo tipo de embaraço com os relacionamentos
interpessoais.
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de cientistas130.

Poderíamos apontar pelo menos dois principais problemas associados à reincidência dos

estereótipos: primeiro, a possibilidade de que não houvesse vínculo relevante entre sua repetição e as

mudanças na produção de conhecimento científico, ou seja, que não houvesse repercussão perceptível

entre aqueles responsáveis pela produção de conhecimento e o próprio sistema que permite essa

reprodução ou que, caso ela realmente houvesse, não tivesse sido captada e incorporada às

representações visuais; obviamente, uma posição como esta implicaria a necessidade de se admitir que

a ficção em geral, e o cinema em particular, teriam sido incapazes de criar uma ou mais imagens novas

ou impotentes (e até mesmo indiferentes) para interferir de forma decisiva em um estereótipo

preexistente. De certo modo, isto estaria em consonância com a assertiva de Jean Baudrillard (1981)

sobre a perda da capacidade imaginativa do cinema, dado que o real celeremente alcançou e não

tardou a coincidir com o imaginado, reforçando a idéia de que ao cinema cabe realmente a

representação especular do mundo da vida existente.

Segundo, a possibilidade de que, ao longo do tempo, tais estereótipos tivessem se

cristalizado de tal maneira como imagens, senão fidedignas, pelo menos em parte suficientes para a

representação dos cientistas, fazendo com que fosse dispensável qualquer tentativa de atribuir a eles

maiores complexidades ou alguma densidade dramática. Do ponto de vista da concepção estética, isso

teria feito deles personagens quase marginais, secundários e, portanto, no limite, menosprezáveis. Essa

alternativa era sem dúvida a mais fraca dentre as duas, dada a rica galeria de personagens mais ou

menos identificados com a imagem do cientista na literatura e no cinema: o Dr. Okun certamente não é

o mais famoso e complexo deles, mas para isso bastaria nos lembrarmos do Dr. Frankenstein do

Frankenstein de Mary Shelley, do Dr. Fausto, de Goethe, Thomas Mann ou mesmo do Fausto de

Fernando Pessoa, de Rotwang, em Metropolis ou de Dr. Strangelove, do filme com o mesmo título.

Tudo isto nos leva a postular que o cientista tal como o concebemos em nosso imaginário é

majoritariamente uma criação ficcional – e, ressalte-se, tanto para os espectadores, como para os

próprios cientistas – que ganhou enorme impulso com sua apropriação pelo cinema. O que sugere

pelo menos três possíveis vertentes analíticas:

a) a da construção de uma tipologia dos personagens aos quais o cinema prefere

freqüentemente recorrer (HAYNES; 1997);

130 Como acontece, por exemplo, em Jurassic Park, onde os cientistas são vistos trabalhando em um
laboratório, paramentados com seu jaleco branco e em laboratórios com os (tornados pelo cinema)
tradicionais tubos de ensaio, sistemas de destilação de líquidos e etc., mas chefiados por um empresário.
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b) uma que enfoque as relações entre os tipos de personagens e as histórias nas quais

eles são encaixados (ASSIS; 1996);

c) finalmente, outra que arriscasse propor e demonstrar algum vínculo coerente entre

o feixe de mudanças e permanências associado ao moderno desenvolvimento das

ciências e tecnociências, sobretudo no pós-bombas atômicas, e a permanência do

estereótipo do cientista com poucas, ou pouquíssimas, adaptações às próprias

modificações operadas na atividade de produzir ciência. Por essa via, seria possível

perceber que, na construção e recorrência ao estereótipo dos cientistas,

diferentemente do que acontece com o par ciências-tecnociências, a multiplicidade

de tipos e inserções em diferentes contextos não implica imediatamente em

ambigüidade.

Abordaremos brevemente as alternativas (a) e (b), já previamente elaboradas pelos autores

citados e, em seguida, nos concentraremos em sugerir, de nossa parte, uma terceira via interpretativa

(c).

Em “Mad, Bad, and Dangerous to Know: why do scientists have such a bad press?”, Roslynn

Haynes131 procurar caracterizar quais seriam os seis principais tipos de cientistas mais freqüentemente

representados no mundo ficcional. Assim teríamos:

i) the evil alchemist (algo como o alquimista maligno): segundo a autora, o tipo alquimista

remonta ao antigo Egito e à perseguição aos pagãos; os alquimistas arquetípicos seriam o Dr.

Fausto e o Dr. Frankenstein; normalmente se lhe associam as disciplinas da física, da

biologia e as ciências médicas; em regra, utilizam-se de uma linguagem própria, um jargão,

que ajuda a alimentar a idéia do segredo mas que é de alguma forma prazeirosamente

realimentado ou reforçado pelos próprios cientistas ou pelo medo de serem mal

compreendidos ou, modernamente, pelo compromisso com as patentes da pesquisa

financiada pela iniciativa privada;

ii) the wise and noble scientist (o cientista sábio e sensato): este estereótipo estaria

131 Roslynn Haynes desenvolve seu argumento no livro From Faust to Strangelove: Representations of the
Scientist in the Western Literature (1994), ao qual não foi possível obter acesso. A apresentação que
fazemos aqui se baseia no artigo “Mad, Bad, and Dangerous to Know: why do scientists have such a bad
press?”, elaborado pela mesma autora e que, segundo ela, concentra-se “on some the major themes of my
book”. O artigo foi elaborado em 1997 e encontra-se em
http://web.archive.org/web/20010816015345/www.sg.uu.nl/KLM/Haynes.html. Devido à maneira como o
texto se encontra publicado na Internet (na verdade, o endereço acima é de um arquivo de arquivos da
web) não serão possíveis as indicações corretas das páginas onde são encontradas cada uma das citações.

http://web.archive.org/web/20010816015345/www.sg.uu.nl/KLM/Haynes.html
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relacionado à imagem dos sábios da Nova Atlântida de Francis Bacon132, a reunião deles em

busca de atingir e manter o bem comum; têm como características principais a valorização

do internacionalismo e o compartilhamento do conhecimento, o conceito de trabalho em

equipe e o altruísmo dos pesquisadores. Esse tipo de cientista ficcional tem como objetivo

principal a construção ou a revelação de conhecimentos que sejam primariamente benéficos

para a sociedade, de tal modo que, se uma pesquisa pareça vir a resultar em algo nocivo, ela

deva ser imediatamente descontinuada133. É curioso notar que Newton passa rapidamente a

ser o modelo do cientista nobre e sábio, a despeito mesmo de seu notório envolvimento

com a alquimia134;

iii) the stupid scientist (o cientista estúpido): este é sempre apresentado como alguém

inteiramente absorvido por seu trabalho e por sua paixão pela ciência, indiferente à

qualquer outra coisa ou assunto. Costuma ser representado em comédias que muitas vezes

o tratam de modo condescendente. Albert Einstein serve como modelo para este tipo em

algumas ocasiões;

iv)the inhuman scientist (o cientista desumano): este é, na opinião da autora o estereótipo

mais durável. É constituído por “personagens que rejeitam as relações humanas em troca da

ciência” e como pessoas que “sacrificaram o emocional em benefício do racional”;

v) the scientist as adventurer hero (o cientista como herói e aventureiro): na literatura, o

cientista-herói foi primeiramente encarnado pelos personagens de Júlio Verne e, mais

recentemente, seu representante por excelência é, claro, Indiana Jones. Têm como

132 Ainda que essa associação entre Bacon e este perfil do cientista deva-se primariamente à sua abordagem
deste personagem na Nova Atlântida, é curioso que ele se estabeleça como um símbolo às expensas de seu
próprio comportamento moral. Como escreve José Aluysio Reis de Andrade: “não se pode negar…que o
esplendor da vida de Bacon tenha sido prejudicado por manchas de graves defeitos morais. A ambição
desmedida precipitou-o nas intrigas da vida cortesã. Através de procedimentos nem sempre muito lícitos,
Bacon buscou os meios que lhe permitissem levar uma vida extremamente dispendiosa. O egoísmo,
somado à vontade de triunfar, tirou-lhe o nobre sentimento da amizade” (BACON; 1999: 5).
133 Se alguns destes objetivos parecem similares àqueles declarados pela SPBC e expostos no primeiro
capítulo deste trabalho, isso não se dá por coincidência. A Royal Society é a precursora da similar britânica
da SBPC e que foi sua fonte inspiradora. A UNESCO a teve como modelo de organização para entidades de
cientistas por todo o mundo, tendo sido uma das principais incentivadoras de entidades do tipo da SPBC.
134 Sobre a importância de Newton na Inglaterra, é interessante também consultar o capítulo I do livro A
Nova Aliança (PRIGOGINE; STENGERS; 1997: 19-42): “aos olhos da Inglaterra do século XVIII, Newton é o
novo Moisés a quem as “tábuas da lei” foram reveladas. Poetas, arquitetos, escultores e outros artistas
concorrem a projetos de monumentos. Toda uma nação se congrega para comemorar o acontecimento de
um homem que descobriu a linguagem que a natureza fala – e à ela obedece (PRIGOGINE; STENGERS;
1997: 19).
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principais características a retidão moral, a bravura e um sentimento de “veneração pelo

conhecimento científico”;

vi)the scientist out of control (o cientista fora-de-controle ou descontrolado): normalmente

são representados como profissionais de conduta ética discutível, indiferentes às possíveis

conseqüências de seu trabalho e hostis a assumir qualquer grau de responsabilização

individual por elas.

Segundo Hayes, a tendência em representar os cientistas de modo negativo não é gratuita e

enraíza-se na maneira pela qual eles próprios colocam-se perante a sociedade. Estes temores expressos

pelos estereótipos seriam o resultado comportamento arredio de cientistas receosos por passarem pelo

escrutínio de uma sociedade que não consegue entender seu trabalho de modo suficientemente

adequado. Isto, em última instância, intensificaria o medo porque a reação dos cientistas é a de

fechar-se ainda mais em segredos. Ainda segundo ela, esse seria um círculo vicioso para o rompimento

do qual os principais responsáveis ainda seriam os cientistas; como primeiro passo, deveriam admitir

que há alguma veracidade embutida nos estereótipos, que é o que torna possível sua contínua

reprodução.

Essa abordagem assenta-se em dois pressupostos: o primeiro, o de que a ficção não é de fato

uma das instâncias da realidade, mas a maneira de representar situações não satisfatoriamente

exprimíveis no entrechoque das relações reais e coletivas e de resolvê-las e aos seus conflitos

imanentes por meio de um artefato do imaginário. Visto por esse prisma, não é surpresa que a autora

trabalhe os estereótipos como mitos (“like all the myths they appear simple but in fact represent

complex ideas and supressed fears which transcend time, place and race”135), em um dos sentidos

antropológicos que tem o termo, combinando-o como “expressão da psyche colectiva do povo que

criou a mitologia” (GRIMAL; 1993: XII) e “resolução imaginária de certos conflitos interiores” (GRIMAL;

1993: XII). O segundo pressuposto é o de que, admitindo-se a existência de uma origem real para os

medos expressos pelos estereótipos dos cientistas, a responsabilidade por superá-los, isto é,

desmistificá-los, esteja nas mãos dos próprios cientistas. Isto também significa que se imagine não

haver solução de continuidade entre a ciência e os cientistas, que estes se identifiquem perfeitamente

com aquela.

De outro lado, Jesus de Paula Assis, em “Visões do Futuro: imagens da ciência e do cientista”

(1996: 209-226) tenta relacionar os tipos de histórias nas quais aparecem a ciência e os cientistas

135 Como todos os mitos eles aparentam simplicidade, mas, de fato, representam idéias complexas e medos
suprimidos que transcendem o tempo, o lugar e raça.
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buscando encontrar nelas alguns traços comuns. Estes, segundo o autor, residem nas idéias de que a

ciência e a tecnologia são características distintivas do fim do século XX; tão extensas e importantes as

ciências também são na mesma medida incompreensíveis e que tal combinação gera um mal-estar

generalizado; por último, tal mal-estar é melhor percebido “no cinema e na literatura futurísticos”

(ASSIS; 1996: 224) porque estes imaginam o futuro quase sempre de maneira distópica, como um

tempo de catástrofe e desalento, ambos provocados direta ou indiretamente pela ciência e seus

agentes, os cientistas. Nesse ponto há alguma convergência entre os textos dos dois autores, Hayles e

Assis. Porém, ASSIS é algo contraditório quando, ao mesmo tempo em que sustenta que “o mercado,

hoje, apresenta quase somente imagens negativas do futuro – e, por implicação, da ciência e do

cientista” (ASSIS; 1996: 214, grifo nosso), mais à frente em seu texto diagnostica que “o cientista é

cada vez menos importante, mas não, frise-se, a ciência” (ASSIS; 1996: 221). Bem, se há um

distanciamento qualitativo entre a ciência e seus produtores, que faz destes últimos personagens cada

vez mais secundários e desimportantes, é difícil sustentar que um acréscimo no valor simbólico

negativo da ciência deva transferir-se automaticamente a eles. No entanto, algo mais decisivo aproxima

os dois autores: a maneira pela qual explicam o surgimento do estereótipo. De uma forma ou de outra

se pressupõe o mundo ficcional como quase estritamente especular e, mais importante, de

comportamento reativo às transformações do mundo real.

É certo que o cientista como personagem não foi inventado no cinema, ainda que desde

cedo ele já estivesse sendo ali apresentado. Mas também é certo que essa imagem perfeita e acabada do

que é e do que constitui um cientista não ajudou a ditar desde logo nem mesmo o repertório

imagético de auto-identificação dos cientistas. Aqui talvez resida uma dentre as grandes dificuldades

para o reconhecimento ou mesmo para a auto-aceitação do estereótipo. Por um lado, há bibliografia

que aponta a resistência dos próprios cientistas em conferir o mínimo de legitimidade aos personagens

que os representam (KIRBY; 2000 e 2003), e isso talvez pudesse ser explicado pela tendência em se

caracterizar tais personagens de forma majoritariamente negativa (ASSIS; 1996 e HAYNES; 1994). No

entanto é preciso perceber que tais levantamentos dizem respeito a abordagens ficcionais nas quais o

cientista é protagonista nos contextos dos quais faz parte. Mas sua presença estereotipada não se

restringe aos filmes (e outros tipos de obras de ficção) nos quais eles são os protagonistas ou

coadjuvantes relevantes. Em primeiro ou segundo plano, como personagens secundários ou

figurantes, não importa, o cinema tem preferido apresentar os cientistas segundo o consagrado



O Desencantamento das Ciências    123

clichê136. Essa característica robustece a formulação do estereótipo persistente, ou seja, a proposição de

que se ao estereótipo coubesse uma função solvente específica no imaginário coletivo que lho

habilitasse promover, no plano simbólico, um diálogo até então impossível entre os agentes da relação

real cientistas-ciências-sociedade, deveria ser plausível esperar que, face às evidentes transformações

dos três termos da relação há pouco citada, também se modificassem os estereótipos, o que não

ocorre.

Mas, se é assim, porque a imagem cinematográfica fê-lo reduzido, quase simplificado, num

estereótipo? Tal simplificação pode ser explicada como apenas aparente, de modo que uma reflexão

um pouco mais demorada permitiria contornar o que apenas superficialmente parecia ser a repetição

do mesmo. Mas, ora, se as relações nas quais se inseriam os cientistas não eram sempre as mesmas, se

suas intervenções nestas relações não eram sempre as mesmas e tinham a mesma significação, porque

então deveriam eles aparecer sempre vestidos com seus aventais brancos e vez por outra tão obcecados

por seu trabalho que a única maneira de ser fiel àquela obsessão era construí-los como loucos e

anti-sociais? A persistência do estereótipo do cientista precisa ser caracterizada nos termos de uma

relação. Pois, se a superfície da imagem é recorrente, isto é, se o avental branco, o laboratório repleto

de tubos e objetos e vez por outra uma obstinação que beira a loucura estão sempre presentes nas

imagens cinematográficas, as principais características das relações nas quais estão inseridos os

cientistas estereotipados não são sempre as mesmas. Há uma relação entre o processo de estabilização

e permanência da representação imediata dos cientistas e a multiplicidade das relações nas quais eles

se vêem envolvidos.

Por isso, veremos de que maneira a primeira parte deste trabalho contribuiu para a

abordagem dos estereótipos. A articulação de um grupo significativo de pessoas no sentido de

construir e estabilizar um conjunto de condições que permitisse a produção continuada de

conhecimento científico enfrentou a necessidade de descrever – representar, se quisermos – quem era

o cientista e o que era a ciência. Ciência e Cultura, a publicação da SPBC analisada no capítulo

anterior, em mais de uma ocasião divulgou matérias e opiniões nas quais evidenciava-se a preocupação

de descrever quem era, ou pelo menos quem deveria ser, e de quais maneiras deveria se comportar um

cientista. Em dado momento, apelou à invenção do termo cientista e do que ele deveria designar:

devemos o termo ao Rev. William Whewell[ ] Poucas palavras inventadas

136 Seria perfeitamente adequado também examinar a alternativa de que, criado o estereótipo nas grandes
obras-primas, ele fosse apenas reaproveitado em produções de menor escala, diminuindo o esforço criativo
necessário à elaboração de um personagem.
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de propósito alcançaram uma voga tão grande, e muita gente ficará,
provavelmente, surpresa ao saber que ela tem apenas pouco mais de cem
anos de idade. Whewell não inventou de ânimo leve a palavra. [ ] Ele
observa que as terminações ize, ism e ist são aplicáveis às palavras de
todas as origens. Inventa incontinenti a palavra universalmente aceite,
physicist ( físico), fazendo notar que physician (médico) não pode ser
usada na mesma acepção. Passa logo à invenção de uma palavra ainda
mais necessária. "Precisamos muito de um nome para caracterizar o
cultor da ciência em geral. Eu inclino-me a chamar-lhe um Scientist
(cientista) 137.

Por isso, queriam que os biólogos, físicos e químicos, entre outros, passassem a se

autodesignar como cientistas:

esta é a justificativa para relatar fato acontecido durante uma visita de
cientista norte-americano de reputação internacional. Ao preencher a
ficha de admissão de um dos hotéis da cidade, nós que servíamos de
intérprete, tivemos a mais inesperada das surpresas, quando o ilustre
visitante colocou adiante do item profissão, uma designação que nos
pareceu chocante: cientista. Raciocinando sobre este incidente, chegamos à
conclusão de que em nosso ambiente, a profissão de cientista é ainda algo
de inconfessável, um pouco de alquimista, um pouco de mágico,
misturado a um pouco de falta de modéstia o ambiente que nos envolve,
parece induzir-nos a estereotipar nossas atitudes. Convencionado está, ser
bem a um cientista uma posição vaga em relação às coisas quotidianas,
uma atitude distante em relação aos fatores de substância. Tanto isto é
verdade, que quando um indivíduo afeta ser um cientista, toma logo um
exagerado desprendimento pelas coisas terrenas. Esta auto-propaganda,
de efeito cômico entre colegas, constitui para o público leigo, uma das
mais fecundas descobertas na metodologia do elogio próprio. Infelizmente
o público não sabe, que é parcial o alheiamento destes afetados cientistas:
conseguem esquecer tudo, menos o local e o dia do recebimento de seus
salários138.

Ainda hoje é difícil que um cientista apresente-se a si mesmo como tal. Essa denominação se

lhe é freqüentemente atribuída por outros, como em artigos de imprensa e em outras referências

indiretas. Entre o cientista e o estereótipo estabelece-se uma relação de igualdade; fora dela, temos os

biólogos, os economistas, os historiadores, os antropólogos, os cientistas da computação, etc. que,

instados à escolha entre mostrarem-se como membros de uma categoria específica e autonomearem-se

cientistas, nos parece razoavelmente claro que a resposta tende para a primeira alternativa. O cientista

surge então como um personagem primariamente virtual e ficcional, seja no cinema ou na literatura,

137 Ciência e Cultura: vol. I, n. 1-2, 1949, p. 50.
138 Ciência e Cultura: vol. II, n. 2, 1950, p. 123.
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seja no plano midiático. É por isso que a preocupação do articulista139 denota que o esforço de

esclarecimento e publicização das imagens dos cientistas, em um dado momento, esteve voltado

também para eles mesmos. Se se nos permite uma analogia, esse processo é bastante similar àquele da

constituição da consciência de classe, analisado por Karl Marx:

as condições econômicas transformaram primeiro a massa da população
do país em trabalhadores. O domínio do capital criou para essa massa
uma situação comum, interesses comuns. Assim, pois, essa massa já é uma
classe relativamente ao capital, mas ainda não é uma classe para si. Na
luta, da qual não assinalamos mais que algumas fases, essa massa se une,
constituindo-se numa classe para si mesma (MARX; 1965: 163-4).

O apelo de Ciência e Cultura constituirá a tentativa de fazer com que os profissionais

envolvidos de uma maneira ou de outra com a produção da ciência percebessem a necessidade da

organização e do autoreconhecimento; não apenas individual, mas, além disso, um que permitisse a

consubstanciação de uma espécie de solidariedade automática140, capaz de transcender os limites

disciplinares impostos pela produção estanque do conhecimento. Isto ainda sugere que a composição

dos estereótipos associáveis aos cientistas, se não pode ser considerado um processo finalizado, deu-se

concomitantemente tanto entre os próprios cientistas como no cinema. Não seria esse um dos sentidos

da afirmação “o ambiente que nos envolve, parece induzir-nos a estereotipar nossas atitudes”?

Em Metropolis, o cientista Rotwang

139 Trata-se de Walter Osvaldo Cruz, no artigo “Em defesa da Ciência”.
140 Nos termos de Durkheim, isso também poderia ser identificado como um processo de constituição de
solidariedade orgânica: “a solidariedade produzida pela divisão do trabalho é totalmente diferente…[ela]
supõe que eles diferem uns dos outros…[e] só é possível se cada um tiver uma esfera própria de ação e,
conseqüentemente, uma personalidade. É preciso, pois, que a consciência coletiva deixe descoberta uma
parte da consciência individual, para que se estabeleçam essas funções especiais que ela não pode
regulamentar; além disso essa região é extensa, mas a coesão que resulta desta solidariedade é mais forte
(RODRIGUES; 1993: 83).
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É por isso que se pode considerar o personagem estereotipado como tendente à

ambigüidade: por que ele é uma permanência em meio a todos os outros termos mutantes

componentes das relações nas quais ele está envolvido. É também por isso que a origem de sua

ambigüidade não está nas diversas maneiras de representá-lo sempre a partir da mesma matriz visual.

Assim, o cientista de cinema, o cientista-estereótipo, é quase uma invenção cinematográfica, ainda que

não tenha nascido com ela. Sua repetição poderia indicar algo sobre a natureza da percepção que ela

teve (e tem, ainda) da ciência e dos cientistas. Mas também seria útil buscar que tipo de outras

apropriações deste estereótipo seguiram sendo feitas inserindo-o em outros conjuntos de relações.

Algumas indagações plausíveis seriam: a que serve, ou de que maneira funciona, o uso de uma imagem

estereotipada do cientista exaurida a tal ponto que quase sugere sua própria naturalidade? E de que

maneira isso pode ser postulado sem que se dê margem à idéia da criação e utilização do estereótipo

perene como um instrumento previamente concebido para expressar interesses de grupos que

eventualmente dele se beneficiem?

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb

O personagem estereotipado do cientista teve incontáveis abordagens no cinema. É claro

que há algumas variações na adaptação da figura do cientista, mas no mais das vezes ela se repete,
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como expusemos acima, recorrendo a grande parte das características centrais do estereótipo.141. Por

isso, escolhemos como personagem-objeto da análise exatamente o Dr. Strangelove, personagem do

filme Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, dirigido por Stanley

Kubrick em 1963. Ele apresenta pelo menos duas características que, em nossa opinião, o tornam a

escolha adequada para auxiliar o exame do estereótipo. A primeira delas, de ordem

estética-cinematográfica, corresponde a um deliberado rompimento com vários dos principais

elementos recorrentes do estereótipo que, naquela altura, já faziam parte de sua identidade visual. A

segunda é um parentesco, que pretendemos demonstrar, entre o personagem representado por Peter

Sellers e o cientista Rotwang, de Metropolis. Essa identidade visual e dramática opera uma

continuidade que é imagética e histórica. Strangelove e Rotwang de alguma maneira são ambos

cientistas “fora-do-estereótipo” (ainda que esse raciocínio possa ser mais válido para o primeiro do que

para o segundo) e promovem uma ligação qualitativa entre as realidades da produção de ciência antes

e depois da Bomba Atômica (nesse caso, a clivagem temporal não é dada pela ocorrência da Segunda

Guerra, mas por um acontecimento que dela fez parte).

As mãos de Rotwang e Strangelove

Strangelove e Rotwang têm muita coisa em comum. Têm a mesma nacionalidade e ambos

são relacionáveis a Hitler e ao nazismo. Aqui é preciso um esforço para compreender essa ligação.

Porque, se no caso de Strangelove ela é explícita, dependemos do contexto diegético para unir

Metropolis ao nazismo, e por extensão, Rotwang. Tivemos já oportunidade de discutir diversas

interpretações que assinalam essa relação (DUTRA; 1999). Aqui, basta relembrar que Dr. Strangelove

foi realizado bastante tempo depois de Metropolis e que qualquer semelhança visual não poderia ser

interpretada como simplesmente acidental. Em uma conferência que tivemos oportunidade de

141 Dr. Strangelove, por exemplo, mostra-se com um penteado que pode ser considerado, pelo menos,
pouco ortodoxo.
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acompanhar, ministrada por John Harlan142, soubemos que o ator Peter Sellers teve liberdade para

compor e improvisar os três personagens que interpreta em Dr. Strangelove. A luva negra que ele usa

seria de Kubrick, usada para se proteger da forte iluminação dentro do estúdio. Sellers teria ficado

impressionado com o efeito que ela causava na imagem do diretor, sendo essa a razão para que ele a

incorporasse ao personagem.

Dr. Strangelove sendo atacado pela própria mão.

Em que pese essa explicação, é difícil deixar de reconhecer que, acidentalmente, fruto da

improvisação ou de alguma memória residual cinematográfica, o fato é que por meio daquela única

luva na mesma mão (Rotwang,não custa lembrar, usava uma mão substituta mecânica) e que agia como

se não fosse parte do corpo de Strangelove, operou-se uma continuidade difícil de rejeitar – e que

sobressai de um aspecto puramente visual: o uso da luva negra na mão direita – mesmo baseada em

fortes argumentos extra-filme. Além disso, Strangelove é apresentado como alguém que servia ao

regime nazista – em um momento chega mesmo a saudar o Presidente norte-americano como se ele

fosse o Führer. Também significativamente, sabemos que ele mudou de nome quando emigrou para a

América: antes chamava-se Merkwürkdigliebe, que significa exatamente Estranho Amor (ou

Strangelove). Ou seja, como parece ser óbvio, mudou para permanecer o mesmo.

142 Cunhado do diretor Stanley Kubrick, produtor de vários de seus filmes e autor do documentário Stanley
Kubrick: a Life in Pictures, exibido na Cinemateca Portuguesa, em 30 de outubro de 2003, seguido da
apresentação e debate com o sr. Harlan. A mesma informação é também encontrada no Making Of que
acompanha a versão européia do DVD de Dr. Strangelove.
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À esquerda, a Nova Torre de Babel simboliza a fusão dos poderes; mas a história não admite para eles (à direita, o
cientista e o empresário) um comportamento harmônico, com interesses sempre convergentes.

Tudo isso parece insinuar que é preciso examinar o contexto no qual esse estereótipo irá

tornar-se a um tempo plural e permanente. Na Introdução deste trabalho citamos brevemente como

em Metropolis a composição do pentagrama fundido a um edifício pertencente ao capitalista

controlador da cidade caracterizava os poderes políticos hegemônicos na cidade como o resultado da

combinação entre o capital e o conhecimento. Em que pese isso, ali o conhecimento não estava

unicamente a serviço do capital. Há momentos em que ele está inequivocamente orientado a servir

apenas a seus próprios interesses, ainda que não hesite em cooperar com seu aliado estratégico.

O Presidente americano e o Embaixador russo: um não sabia das pesquisas sobre a Doomsday Machine, o outro
soube pelo New York Times
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O Dr. Strangelove: pesquisas encomendadas à Corporação Bland

Em Dr. Strangelove, essa relação é retomada, mostrando como, à margem do poder político

tradicional143, o cientista-chefe pode encomendar a empresas privadas pesquisas sobre a viabilidade de

uma arma de destruição apocalíptica (a Doomsday Machine). Kubrick ainda assinala a irrelevância

destes poderes tradicionais quando faz com que os russos tomem conhecimento de tais pesquisas

“pelo New York Times”.

À direita, o General Ripper, que desencadeou a máquina de guerra americana: na Guerra Fria, a política é
impotente; as ciências e a logística militar agem com desenvoltura

143 Aquele que é exercido desde um locus e como força sobre outrem; e que, em sua ausência ou na de
quem o pode exercer, dá sentido à expressão “poder acéfalo”.
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 Por isso, como parecem sugerir ambos os filmes – Metropolis e Dr. Strangelove – antes de

prosseguir com a análise do estereótipo do cientista, é preciso explorar as relações contemporâneas

entre o capitalismo e as tecnociências, elementos permanentes, que desde Metropolis, parecem

atravessar todo o nazismo e a Segunda Guerra, reencontrando-se no estranho amor à bomba.

2.3 Tecnociências e Capitalismo

O interesse pelo tema do desenvolvimento do conhecimento tecnocientífico não é novo, e

tem gerado um número incontável de trabalhos que o abordam sob prismas variados.

Apaixonadamente, discutem-se as relações entre a tecnociência e a vida cotidiana, a duração do

conhecimento científico, sua neutralidade ou sua causalidade social, os domínios nos quais esse tipo

de conhecimento e sua ação pressuposta podem ou devem intervir e de que maneira isso deve

acontecer. O estatuto social do cientista, tanto quanto o de seu trabalho, também são objeto de

interesse e debate em diversos campos das ciências. Esse impacto causado pelo desenvolvimento

técnico ou científico não é novo, basta nos lembrarmos por exemplo dos movimentos cartista e ludista,

na Inglaterra à época da Revolução Industrial144. Hoje, ele é qualitativamente distinto dos momentos

anteriores145, provocando tipos diversos de inquietações, como aquelas relacionadas ao projeto

Genoma Humano146, à própria constituição da biologia147 ou às suas relações convergentes com as

tecnologias da informação148.

144 A bibliografia clássica – A Era das Revoluções (1994), de Eric Hobsbawm, The Making of the English
Working Class (1963), de E. P. Thompson, ou mais recentemente o livro Inimigos do Futuro, de Kirkpatrick
Sale, entre outros – explora o tema brilhantemente.
145 Para uma descrição extensa dos possíveis impactos relacionados ao emprego das novas tecnologias,
principalmente aqueles decorrrentes das biotecnologias e das tecnologias de informação, é interessante
consultar os livros O Século da Biotecnologia (1999) e A Era do Acesso (2001), de Jeremy Rifkin; A Bomba
Informática (1999) de Paul Virilio bem como a primeira parte do livro Corpos Transfigurados (1997), de
Michel Tibbon-Cornillot.
146 Há uma enorme bibliografia sobre as discussões éticas e os interesses mobilizados em torno do Projeto
Genoma. A título de sugestão, indicamos o livro Projeto Genoma Humano: um conhecimento perigoso
( WILKIE: 1994).
147 Novamente, a referência é o já mencionado Corpos Transfigurados (TIBBON-CORNILLOT: 1997).
148 Sobre tais relações também é possível consultar vários autores, como por exemplo os livros A Arte do
Motor (1996) e A Bomba Informática (1999), de Paul Virilio. Mas, o texto que a esse respeito é o mais
interessante, dada a origem de seu autor é Why the future doesn t need us (2000). Bill Joy é um dos
co-fundadores da Sun Microsytems, uma das maiores empresas do ramo da informática. Em Why the future
doesn t need us, ele discute de que maneiras a convergência das “mais poderosas tecnologias do século
XXI — robótica, engenharia genética e nanotecnologia — estão ameaçando fazer dos humanos uma espécie
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Não podemos também desconsiderar as posições ufanistas, como aquelas a que fomos

submetidos na passagem do século XX ao XXI, quando jornais, revistas e programas televisivos de todo

o mundo149 nos massacraram com as promessas da tecnociência empenhada na concretização de um

futuro maravilhoso e quase utópico: anunciou-se o fim da fome no mundo (a partir do aumento de

produtividade resultante do uso dos alimentos transgênicos e como se já não houvesse produção de

alimentos suficiente para evitar aquele sofrimento); prometeu-se o fim das mortes precoces

desnecessárias, o alongamento da fronteira da duração da vida e o fim das deficiências físicas150. Nessa

mesma direção, esmeradas tentativas de justificação elegantemente construídas sob bases filosóficas

sofisticadas151 perfilaram-se ao lado de odes às finalmente atingidas condições de libertação da

em perigo de extinção”. O texto de Joy está disponível em www.wired.com ou  em Taking the Red Pill
( YEFFETH; 2003). Uma versão resumida em português foi publicada na revista Amanhã: Economia e
Negócios, de Maio de 2000.
149 Consultar especialmente as edições da passagem do ano 1999ao ano 2000 das revistas Time e Newsweek.
150 Em A Arte do Motor, Paul Virilio alerta sobre a tendência em tornar o “inválido equipado para superar sua
deficiência transformando-se subitamente em modelo para o válido superequipado com próteses de todos
os tipos” (VIRILIO: 1996, 92).
151 Como a produzida por Peter Sloterdjik no ensaio Regras Para o Parque Humano: uma resposta à carta
de Heidegger sobre o humanismo (2000). Nele, o autor constrói uma oposição entre o que ele identifica
como o “tema latente do humanismo [que é o] desembrutecimento do ser humano, e sua tese latente: as
boas leituras conduzem à domesticação” (SLOTERDJIK: 2000, 17) e a sociedade contemporânea, na qual a
educação letrada tende a perder seu posto em favor de uma cultura visual, tecnológica, televisiva. Não é
difícil concordar com Sloterdjik no que diz respeito à sua crítica do Homem do humanismo — Ser
preconcebido, de antemão constituído ao invés de Ser constituinte e em constituição. Sobre a morte do
Homem, por exemplo, Império relembra a abordagem de Foucault sobre o tema: “há uma rigorosa
continuidade entre o pensamento religioso que concede a Deus um poder acima da natureza e o moderno
pensamento ‘secular’ que concede ao Homem esse mesmo poder acima da natureza. A transcendência de
Deus é simplesmente transferida ao Homem. Como Deus antes dele, esse Homem separado da natureza e
acima dela não tem lugar numa filosofia da imanência. Como Deus, também, essa figura transcendente do
Homem conduz, rapidamente, à imposição de hierarquia social e dominação” (HARDT; NEGRI: 2001, 109).
Mas a armadilha de Sloterdjik é sutil. Ele não se mostra um entusiasta da tecnociência moderna, que repete
o otimismo irrefletido com as “novas” técnicas, tradição que começa com Marinetti e o Manifesto Futurista,
e é renovada atualmente com Pierre Lévy e seu “Manifesto dos Planetários” (LÉVY, 2001). Quando Fredric
Jameson produziu seu conhecido ensaio sobre o pós-modernismo, seu alerta inicial de que fazia um
histórico das mudanças que o capitalismo tardio produziu no ambiente cultural é rigorosa e coerentemente
cumprido. Quando Sloterdjik faz o mesmo quanto ao fim do humanismo, somos surpreendidos já a partir
do título de seu ensaio — Regras Para o Parque Humano — com um rendimento quase incondicional, um
reconhecimento de que as transformações biotecnológicas do humano serão um dado, uma fatalidade.
Como corolário, resta-nos desde já o confronto com as questões da regulação, do “planejamento explícito
de características (SLOTERDJIK: 2000, 47). Em um Posfácio que acompanha a tradução brasileira de seu
ensaio, Sloterdjik busca relativizar suas afirmações, escrevendo que “questões foram transformadas por
alguns jornalistas em prescrições” (p. 62). Mas o título de seu texto — que nem ao menos é uma
interrogação — parece negar-lhe razão.

http://www.wired.com
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inteligência coletiva152.

Pode-se perceber o profundo imbricamento entre a tecnociência e a sociedade a partir de

uma situação, relatada de modo passageiro em um livro que aparentemente escapa ao escopo deste

trabalho. Em As Prisões da Miséria ( WACQUANT: 2001), o autor investiga o significativo e crescente

número de homens pobres que vêm sendo encarcerados nos países europeus e nos Estados Unidos

desde o início da década de 1990153. Dividido em duas partes, a primeira mostra como foi o nascimento

da idéia de "tolerância zero" como fundamento eficaz e necessário de políticas de segurança pública e

a segunda como ela disseminou-se a partir dos think tanks154 americanos em direção à Europa. Para o

autor,

152 Nessa direção, consideramos todo o trabalho de Pierre Lévy, tornado um globetrotter divulgador das
novas possibilidades da “inteligência coletiva” que vêm do crescimento da Internet e das networks. Em A
Conexão Planetária (2001) seu “Manifesto dos Planetários” procura traçar um auto-retrato do novo mundo
tecnologicamente integrado: “eis-nos aqui. Nós. Os planetários. Nós dirigimos os mesmos carros, nós
pegamos os mesmos aviões, nós desembarcamos nos mesmos hotéis, nós temos as mesmas casas, as
mesmas televisões, os mesmos telefones, os mesmos computadores, os mesmos cartões de crédito. Nós nos
informamos na câmara de eco das mídias globalizadas […] Nós afluímos, turistas misturados, em museus
cujas coleções cruzam as culturas”. Grifo nosso, a expressão “turistas misturados” revela bem a dimensão
deste auto-retrato ufanista. Ora, os grandes fluxos migratórios populacionais, fartamente documentados no
livro Êxodos, de Sebastião Salgado (2000) sugerem um retrato diferente. Forçados, impelidos,
constrangidos a buscar outros lugares onde sobreviver, esses enormes contigentes populacionais não se
assemelham a turistas. Para usar a expressão de Zygmunt Bauman (1999), do ponto de vista dos mercados
globalizados eles são vistos mais como vagabundos do que como turistas. Não afluem em museus, não
viajam quando querem ou como querem e, sem lugar (virtuais?), não têm nenhum direito assegurado. É
por isso que em Império, Hardt e Negri procuram desenvolver a noção do direito à cidadania global: “se
num primeiro momento a multidão requer que cada estado reconheça juridicamente as migrações
necessárias ao capital, num segundo momento ela precisa exigir o controle sobre os próprios movimentos.
As massas precisam ser capazes de decidir se, quando e para onde se movem. Precisam ter o direito,
também, de ficar paradas e apreciar um lugar, em vez de serem forçadas a viver permanentemente em
marcha. O direito geral de controlar seu próprio movimento é a demanda definitiva da cidadania
global  (HARDT; NEGRI; 2001: 424). Complementando-se, o aclaramento da cisão turistas/vagabundos e a
demanda por cidadania global que inclua o direito do livre trânsito também entre países só enfraquecem a
distopia do mundo dos planetários, a versão high-tech de uma velha divisão.
153 Apenas a título de comparação, “no Brasil, nascem mais homens, mas eles sobrevivem menos que as
mulheres e, a partir dos 20 anos, passam a ser minoria (…). A principal explicação para que as mulheres
passem a ser maioria a partir dos 20 anos é a alta taxa de mortalidade por causa externa de homens jovens.
(…) Em 2000, a chance de um homem morrer dos 20 aos 25 anos é 3,5 vezes a de uma mulher da mesma
idade. Essa razão, chamada de sobremortalidade masculina, foi intensificada na década de 90. Em 1991, a
chance de um homem morrer dos 20 aos 25 anos era 3,15 vezes a de uma mulher da mesma idade. O
aumento no número de jovens do século masculino mortos causa [um] ‘hiato demográfico’ na faixa etária
jovem. A população masculina nessa idade morre principalmente por armas de fogo e acidentes. Não são
doenças naturais, o que acaba causando um desequilíbrio na população." (Folha de São Paulo:
20/12/2001).
154 "Institutos de consultoria que analisam problemas e propõem soluções nas áreas militar, social e política"
( WACQUANT; 2001: 21).
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à atrofia deliberada do Estado social corresponde a hipertrofia distópica
do Estado penal: a miséria e a extinção de um tem como contrapartida
direta e necessária a grandeza e a prosperidade insolente do outro
( WACQUANT; 2001: 80).

A diminuição da presença do Estado na economia, tem sido na verdade a diminuição dos

mecanismos de assistência e bem-estar oferecidos à população (acompanhadas de outras

desregulamentações, como a dos direitos trabalhistas, eufemisticamente chamados de “flexibilização

do trabalho”155), e um esperado e correspondente aumento no contingente populacional empobrecido

e desempregado156.

À primeira vista, nenhuma relação imediata com nossa proposta de trabalho. Mas, um dado

expõe de modo agudo a estreita relação entre as redes de construção de tecnociência e modo pela

qual elas estão interpostas à sociedade. Segundo Wacquant, um dos mais rentáveis negócios da década

de 1990 nos Estados Unidos foi o do encarceramento penitenciário privado, a delegação a

conglomerados privados de mais uma das atividades consideradas de responsabilidade pública. Assim,

a Corrections Corporations of America (CCA) tornou-se

a primeira firma de encarceramento do Estados Unidos  quanto ao
número de negócios (mais de 400 milhões de dólares), o número de
detentos (perto de 50.000) e o rendimento de seus títulos no mercado de
ações Nasdaq (seu valor se multiplicou por 40 em 10 anos) ( WACQUANT:
2001, 54).

Como se sabe, o Nasdaq é o mercado eletrônico de ações que ganhou fama na segunda

metade da década de 1990 (mesmo já existindo desde 1971) como indicador da chamada nova

economia, onde são negociadas as ações das empresas tidas como de alta tecnologia. Nasceu como

resultado de estudos do Security and Exchange Comission (SEC), órgão do governo dos Estados

Unidos, que desejava a criação, já em 1961, de um mercado de ações que funcionasse de modo global.

À maneira das técnicas da qualidade total, o Nasdaq tem hoje esse objetivo como uma missão,

autonomeando-se promotor e mantenedor do mercado mundial global. Como se pode ler em seu web

site

Nasdaq is building the world's first truly global stock market  digital and
Internet-accessible, open to anyone anywhere in the world, 24 hours a

155 Sobre a necessidade do mercado de trabalho “tornar-se flexível”, ver BAUMAN, Zygmunt. Lei global,
ordens locais. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.
156 Sobre isso é também importante perceber como Wacquant demonstra que uma alardeada queda nos
índices de desemprego nos Estados Unidos foi acompanhada exatamente pelo aumento da população
encarcerada, numa proporção quase direta.
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day 157.

Seu mix de ações é formado majoritária, mas não exclusivamente, por empresas do mercado

da alta tecnologia. É menos surpreendente saber que o encarceramento penitenciário tenha sido

transformado em mais um negócio do que constatar que, para o mercado, ele é considerado uma

atividade de alta tecnologia, ao lado das empresas de informática, das de biotecnologia e dos grandes

conglomerados de telecomunicações158. Uma surpresa justificada. Analogamente, imaginemos uma

empresa montadora de automóveis. Todas ainda compõem os indicadores da chamada “velha

economia”, a oscilação de suas ações é medida pelo Dow Jones, não pelo Nasdaq. Todas elas tiveram,

sem exceção e sob pena de falência, de se adaptar ao longo das duas últimas décadas ao conceito de

produção flexível (HARVEY; 1994). Hoje, é possível construir uma unidade de montagem de

automóveis em curto espaço de tempo. Modelos mundiais de automóveis, com projeto único,

viabilizam a integração das diferentes unidades de montagem em diversos países e tornam possível, se

estrategicamente considerado necessário, a transferência de toda a produção de um país a outro em

questão de poucos meses. Nada disso se faz sem uso maciço de alta tecnologia, visível no emprego de

novos materiais (ligas, plásticos, entre outros)159 e na utilização da robótica e da informática nas linhas

de montagem. De resto, a indústria automobilística sempre primou pela inovação relacionada às

técnicas, sejam elas tecnologias materiais ou tecnologias de gestão do tempo de trabalho; a maior parte

destas inovações foi e ainda é desenvolvida no âmbito das próprias montadoras.

Por tudo isso, não é simplesmente o emprego ou criação de novas técnicas o que explica a

divisão entre uma “nova” e uma “velha” economia e entre “novas” e “velhas” técnicas, enfim entre

tecnologia e alta tecnologia. Percebemos um conjunto de afinidades eletivas entre a noção de mercado

mundial global, sua constituição histórica e o processo pelo qual a pesquisa tecnocientífica migra dos

seus loci até então preferenciais de desenvolvimento – as universidades e a pesquisa militar –

 conquistando um lugar nesse mesmo mercado, como investimento de risco160 por excelência. A

157 O Nasdaq está construindo o primeiro mercado de ações verdadeiramente global – digital e acessível pela
Internet, aberto a qualquer um em qualquer lugar do mundo, 24 horas por dia.
158 Até meados do ano 2001, a única empresa brasileira a negociar seus títulos no principal pregão do Nasdaq
era a Globocabo, até então a maior operadora de TV a cabo do Brasil.
159 Sobre o emprego de novos materiais e como eles transformam o design de automóveis, entre outras
mercadorias, uma boa referência é A Matéria da Invenção, de Ezio Manzini (1993).
160 Reportagem da revista Newsweek, publicada em novembro de 2000, aborda o repentino crescimento das
empresas de biotecnologia que tem como uma das características o fato de que elas agora surgem em
outros países que não os Estados Unidos, tais como Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Brasil e Índia.
Ainda segundo a revista, durante os anos das décadas de 1980 e 1990 uma certa desconfiança, de ordem
“cultural”, teria sido a responsável pela concentração da pesquisa biotecnológica nos Estados Unidos. Ao
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Corrections Corporations of America é mais do que um exemplo dessa imbricação entre uma

tecnociência que se pretende neutra e o capitalismo. Simbolicamente, ela sugere uma continuidade

entre a produção da tecnociência, sua dimensão mercadológica global, a forma também global da

reprodução do conhecimento tecnocientífico e o crescente contingente populacional tornado

globalmente supérfluo. O fecho do ciclo: quando essa superfluidade é encarcerada, encerrada,

excluída do convívio da sociedade como uma função desse mesmo desenvolvimento tecnocientífico.

Uma constrangedora complementaridade, onde à global high society corresponde uma global high

technology, e que surpreende-nos mais a cada vez que um cientista ou um policial, um governante ou

um operador e investidor do mercado vêm a público anunciar sua independência e sua neutralidade.

O fenômeno da globalização tem sido objeto de inúmeras análises, algumas sérias e outras

superficiais (aquelas que repetem os lugares-comuns, como o que “vivemos num mundo cada vez mais

globalizado” – como se a expressão fosse auto-explicativa). Seus múltiplos significados tornam-se cada

sucesso das novas terapias genéticas e à proximidade do final dos trabalhos do Projeto Genoma Humano,
associou-se também o fim do prazo de exclusividade de exploração de várias patentes de produtos
desenvolvidos nas décadas de 50 e 60. Isso teria conduzido os grandes laboratórios a voltarem sua atenção
para as pequenas empresas de biotecnologia em busca de novos produtos e processos que pudessem ser
patenteados. O dinheiro fácil dos fundos de investimento de risco, principalmente os norte-americanos,
também fez com que os cientistas tivessem que passar a contratar executivos e administradores “do
mercado”. Nas palavras da revista “ciência brilhante nem sempre se traduz em excelência gerencial (…).
Para compensar, cientistas estão contratando gerentes experientes oriundos de grandes empresas, muitas
dos Estados Unidos (NEWSWEEK; 2000: 52). Assim, não causa surpresa o artigo “Pesquisa de mercado:
biotecnologia brasileira permanece acadêmica, por falta de política agressiva e capitais de risco” (Folha de
São Paulo, 27/01/2002). Seu autor, Antonio J. Oliveira-dos-Santos, quase fazendo eco à reportagem acima
citada, diagnostica a incipiência da biotecnologia tupiniquim exatamente na timidez de uma política
industrial que consiga dirigir investimentos privados nacionais ou internacionais, à pesquisa tecnocientífica
no Brasil. Por isso, ainda o principal financiador desse tipo de pesquisa no Brasil é o Estado. Seu artigo é
uma curiosa mistura de neo-liberalismo e de desejo de reprodução no Brasil da cultura de investimento de
risco que prevalece nos Estados Unidos e na Europa (“a cultura do pesquisador-empresário encontra
resistências no ambiente acadêmico”). Assim, para o autor, o Estado não apenas atrasa o desenvolvimento
biotecnocientífico, como não deveria ter essa responsabilidade, visto que o contribuinte não estaria
disposto a arcar com as elevadas despesas bem como com o prazo estendido necessário à obtenção de
algum resultado. Esse “risco” deve ficar com o investidor privado. Aos pesquisadores – todos formados com
recursos do Estado, reconhece –, dirige um canto de sereia, prometendo gordos salários em empresas que
exigem alta qualificação (“empresas com 20% de doutores são comuns […] mundialmente, o setor de
biotecnologia se destaca pela elevada remuneração do trabalho”). Entre as várias críticas possíveis a um tal
posicionamento, nos interessa particularmente aqui a noção de risco empregada tanto no artigo da revista
Newsweek como no de Oliveira-dos-Santos. Porque ele é somente considerado como risco do capital.  É
como se o debate sobre a tecnociência não tivesse de se preocupar com todas as suas implicações bioéticas,
econômicas, sociais etc. O risco de morte, os riscos associados ao emprego dos organismos geneticamente
modificados, a transformação do vivo obedecendo às finalidades culturais, como nos alerta Tibon-Cornillot,
enfim, nada disso faz parte das preocupações de Oliveira-dos-Santos. Em suas palavras, precisamos apenas
de um “debate profundo, despido de conotações ideológicas e pseudocientíficas”.
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vez mais amplos e já é quase banal ouvir análises sobre os assuntos mais díspares – da modificação das

inter-relações culturais à “necessidade” de transformações estruturais econômicas dos Estados-nação –

com boa parte delas começando por dizer “com a globalização…”. Isso gerou uma volumosa

bibliografia, que demonstra os limites do chavão, seus mitos e de suas verdades “incontestáveis”.

Em um trabalho crítico, “Mitos da ‘globalização’” (BATISTA JR: 1998), construído sob o ponto

de vista da análise econômica, procura-se demonstrar como a globalização é um fenômeno que se

assenta na crença em diversos mitos, que não correspondem à realidade econômica e social. Destes,

dois deles, os mais genéricos, nos interessam em particular:

a) o primeiro afirma que “a globalização inaugura  nova etapa na história econômica mundial;

constitui processo irreversível, que conduziu a uma integração sem precedentes das economias

nacionais”;

b) e o segundo que “nas últimas duas ou três décadas, a ‘globalização’ produziu um sistema

econômico fortemente integrado, de caráter supranacional, que tende inexoravelmente a unificar

o mercado mundial, a dissolver as fronteiras nacionais e a reduzir a relevância dos mercados

domésticos” (BATISTA JR.: 1998, 180).

Para o autor, algumas constatações, como por exemplo o fato de que, ainda hoje, cerca de

80% do que é consumido no mundo, é também produzido no mesmo local em que é consumido,

significando um predomínio dos mercados locais em detrimento da existência de um mercado global

dominante e decisivo, invalidam as premissas da “integração sem precedentes”. Porém, esse mesmo

dado, confrontado a outro, o de que os 20% de mercadorias restantes significam, em volume de capital

circulante, 80% do capital mundial, nos ao seguinte questionamento: quais são os tipos de bens e

mercadorias que circulam globalmente, e porque eles, cujo volume é menor, com demanda restrita e

diferenciada, conseguem representar uma parcela tão expressiva do capital circulante? Essa resposta

passa pela constatação de que a integração que mais se identifica à idéia de globalização fundamenta-se

num único aspecto, a circulação de informação, atualmente o principal bem em circulação no mercado

mundial.

A autoconferida missão do Nasdaq – promover o mercado mundial e a globalização – e sua

tendência quase inercial em atrair empresas do chamado ramo da “alta tecnologia” ou da “nova

economia” sugere que há uma operação de identificação entre o atual estágio do desenvolvimento

tecnocientífico e o novo mercado ou a nova economia. Sugerimos que um dos significados que

recebeu o termo globalização – que designa um momento distinto e diferenciado das relações

socio-históricas, políticas e econômicas mundiais – é o de que ele é igual à universalização. Ou seja,
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quando se diz que há “uma integração sem precedentes das economias nacionais” e que isso demanda

reformas estruturais dos diversos Estados nacionais no sentido de facilitar o livre trânsito das

mercadorias e dos capitais, se prescreve na realidade um programa de ação política que visa fazer o

Estado conformar-se à uma realidade já construída (a globalização), mas que para se efetivar ainda

precisa cumprir passos importantes de sua própria construção. De certa forma, globalização é um

híbrido que mistura discurso e prática, onde o discurso anuncia uma única sociedade, a sociedade

universal, enquanto a prática, a reformulação do mundo para que ele pareça-se mais com o discurso,

produz na verdade uma constelação de realidades locais.

Mas globalização não significa imediatamente universalização, mas sim o estágio atual da

acumulação capitalista e, ao invés de ser sinônimo de processos de universalização, na verdade ele está

contido dentro dos projetos universalistas da tecnociência e da acumulação capitalista. Como veremos

a partir da visão multiculturalista, no que diz respeito ao aspecto cultural, a globalização significa

muito mais a particularização cultural, e a experimentação desigual das experiências multiculturalistas.

Esse aspecto repete-se para todos os outros domínios da vida social, exceto para o capitalismo

experimentado como modo de produção e para o domínio da tecnociência. A globalização apenas

facilita a universalização do capitalismo como modo de produção, o que permite a convivência em um

mesmo Estado-nação (ou em qualquer unidade territorial discriminada) de vários estágios

diferenciados da acumulação de capital, de várias relações de produção que mostram-se hoje

interconectadas.

O segundo aspecto universalizante, a tecnociência, pode também ser apreendido como uma

experiência global. Por exemplo, é assim que, mesmo local, o mercado de cinema, televisão ou de

difusão de quaisquer mercadorias culturais, na mesma medida em que tende à produção local de bens

simbólicos globalizados/particularizados necessita manter atualizados seus meios de reprodução

material. Verifica-se isso tanto na obsoletização programada do mercado informático, como com o

barateamento dos custos de produção de velhas mercadorias agora produzidas com novas técnicas e

novos materiais (o caso dos automóveis) ou mesmo no âmbito da indústria cultural que, apesar de

particularizada, impõe aos seus consumidores a reforma periódica dos bens necessários à sua

reprodução. Não fosse desta maneira, o mercado da música não teria sofrido no Brasil duas

modificações fundamentais: uma, a ascensão ao primeiro plano do produto “nacional” como principal

mercadoria e, ao mesmo tempo, o abandono do disco de acetato em favor da reprodução digital na

forma do compact disc. Veja-se que a mercadoria cultural, consideradas duas das redes nas quais ela

está inserida – a rede de sua produção como mercadoria e a rede técnica que permite sua
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disseminação – está submetida a duas lógicas distintas. Um mercado particularizante (mesmo que

híbrido), no caso do bem cultural em si mesmo e um mercado que requer completa homogeneização

no que concerne à possibilidade técnica de reprodução161.

Inicialmente, acolhemos o papel dos mercados financeiros nesse processo de integração,

percebendo que começava a se estruturar um comportamento praticamente orgânico entre os diversos

agentes responsáveis pelas movimentações nos mercados. Não foi difícil para os analistas retroagir no

tempo e encontrar, mesmo no período da cisão sociopolítica radical operada pela oposição entre o

mundo capitalista e o socialista, elementos que apontavam para o atual comportamento dos mercados.

A não-conversibilidade entre as moedas dos países capitalistas e aquelas do bloco socialista era o

complemento perfeito para o rompimento do sistema de garantia das economias nacionais baseado

nos lastros em ouro. A dinâmica das economias nacionais paulatinamente passou a ser ditada pela

força do capital financeiro flutuante e logo sua permanência neste ou naquele lugar reclamaria a

homogeneização (ou mesmo a eliminação) das normas que lhe regulavam o trânsito.

Os paradoxos que os binários característicos da modernidade impuseram como característica

fundamental de seus modos analíticos permanecem se reproduzindo, como elemento residual na

sociedade pós-moderna. Qual historiador ainda não teve de se colocar frente a frente com os

problemas relacionados à dialética do todo e das partes? Como resolver o eterno conflito da

representação dual consciente/inconsciente, da divisão entre corpo e alma, da divisão entre natureza  e

cultura ou entre sujeito e objeto? No atual estágio de acumulação capitalista, que é como a

globalização é considerada no âmbito deste trabalho, é exatamente ela, a globalização que institui um

novo binário problemático: o local versus o global. Assim, quando menos esperamos, voltamos às

velhas perguntas reformuladas em novos problemas: como falar em experiências globais, se apenas

vivemos experiências sempre locais? E, se o global é difuso, amplo, estendido, fronteiras flexíveis,

tempos reduzidos, compressão do tempo e do espaço etc., não é mais fácil definir o que é o local.

161 Sabemos que essa análise tende à uma espécie de divisão entre forma e conteúdo, normalmente
imprópria. No caso de qualquer bem cultural, o percurso de sua produção também está incluído na rede
técnica homogênea e universalizada de que tratamos aqui. Mas propomos essa divisão apenas com objetivo
analítico, uma divisão formal, que pretende evidenciar o caráter híbrido, que tende a apresentar o bem
como cruzamento de influências culturais distintas e esquece que sua produção/reprodução está também
voltada para a circulação em redes técnicas universalizadas. Além disso, é também essa homogeneização a
responsável por criar novos obstáculos aos grandes negociadores de mercadorias culturais, na medida em
que, vertida em informação digital, sua circulação mundial instantânea fica facilitada. É essa a origem do
desenvolvimento de tecnologias de cerceamento de cópias em DVD’s, CD’s e outras mídias (outrora, os
negociadores da mercadoria cultural informacional não viam a possibilidade da cópia como um problema
na medida em que, mesmo reproduzível facilmente, sua circulação era mais física do que virtual: veja-se o
caso das fitas cassete).
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Afinal, qual é a experiência local, ou melhor dizendo qual é a experiência mais local? Levado ao limite,

esse raciocínio nos conduziria ao indivíduo como único locus possível da experiência local. E o global,

esse permaneceria como uma abstração ou virtualização.

Em nossa perspectiva, esse problema analítico se instaura por duas razões principais. A

primeira delas decorre exatamente da maneira pela qual os defensores da globalização162 apresentam o

fenômeno. Para eles, a globalização é o mundo todo integrado, a transformação do espaço num único

corpo territorial em razão principalmente da compressão do tempo proporcionada pela

instantaneidade da informação. Nessa perspectiva, toda experiência local estaria subordinada às

determinações da abstração do global. Decorrem daí todas as exigências de reforma dos ambientes

locais para se tornarem adequados às experiências globais. Tais “mitos” econômicos são

complementados pelos estudos multiculturalistas, que buscam demonstrar como essa circulação

mundial de mercadorias e de informações também está produzindo uma espécie de ambiente pan-

162 Cabe esclarecer quem seriam estes “partidários”. Desde os séc. XIV pelo menos vêm se intensificando os
processos de grandes movimentos globais de caráter sócio-pólitico-econômico (assim mesmo, ou seja,
englobando a maior parte das relações sociais, cujo impacto transforma necessariamente todas as esferas da
vida). De certo modo, esses movimentos arrastam diferentes estratos sociais levados a remodelar e
modificar seu modo de vida em maior ou menor extensão, mas sempre como resultado desses processos
mundiais. O capitalismo pode ser reconhecido como um deles, mas também os processos de formação dos
Estados-nação, tornados a forma quase universal de organização do espaço mundial. Tais processos têm
limites consideravelmente amplos e encerram dentro de si e de sua capacidade mobilizadora os contentes e
os descontentes. Assim reconhecemos como processos com essa natureza a ascensão do biopoder e a
biopolítica resultante ou o Estado gestor do território que passa a gerir a população etc. (AGAMBEN: 2002,
9-20). Pelo próprio feito de redesenhar todas as relações sociais com as quais tangencie, não com igual
impacto, é certo, mas levando inevitavelmente a  modificações, esses processos tornam-se referente
obrigatório de todos os grupos sociais; tornam-se objeto de reinterpretação e de projetos de modificação
ou superação de seus fundamentos. Como assinalam por exemplo Hardt e Negri, sobre o conceito de
nação, “parece que enquanto [ele] promove estase e restauração nas mãos dos dominantes, é um
instrumento de mudança e revolução nas mãos dos subordinados” (HARDT; NEGRI: 2001, 123). É com esse
sentido que empregamos a expressão “partidários da globalização”, ou seja, grupos de pessoas
(intelectuais, militantes, etc) que reconhecem a globalização como ponto de não-retorno, mas ao mesmo
tempo mostram-se ou decididamente desinteressados ou incapazes de pensar esse mesmo processo como
passível de assumir outras formas, “uma outra globalização” (SANTOS: 2000). Constituem grupos que
militam ostensivamente a forma reacionária – porque imediatamente conservadora – assumida pelo
fenômeno socio-histórico globalização. Octavio Ianni os denomina “intelectuais orgânicos do
cosmopolitismo” (IANNI: 1998, 95). Para eles, é como se o simples desejo de “uma outra globalização”
eqüivalesse à militância nostálgica de um passado irremediavelmente perdido, desmontado e obsoleto. Nas
palavras da Hardt e Negri, são os promotores da “estase”. Assim, grupos minoritários (mas de grande poder
econômico e político, nessa ordem) não hesitam em intervir no e produzir o mundo globalizado à imagem
e semelhança de seus interesses mais imediatos; uma outra parcela de militantes partidários – cujo poder é
mais político e intelectual – ocupa-se (ingenuamente?) da legitimação desse movimento pró-ativo como
sendo o único movimento possível ao mesmo tempo em que rotula como nostálgicos e atrasados aqueles
que querem uma “nova globalização”.
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cultural, no qual as inevitáveis trocas culturais colocariam em segundo plano a tendência à

homogeneização necessária à sobrevivência do mercado global163. É também aqui que os críticos da

globalização inserem seus questionamentos. Dentre eles, os defensores da identidade cultural temem

os possíveis efeitos nocivos de uma certa homogeneização cultural, ao mesmo tempo em que uma

outra vertente crítica reconhece na interação cultural proposta pela circulação global da informação a

possibilidade da constituição de culturas híbridas, por meio da combinação com os valores culturais

locais, produzindo novas culturas. Ambos legitimam e aceitam que há uma dialética local/global. Da

combinação dessas duas vertentes críticas, surge a aceitação tácita de que o processo chamado

globalização não pode prescindir do diálogo entre o local e o global e que há uma experiência global

sendo vivida e compartilhada “pelo mundo globalizado”.

O que não impede reconhecer que tal experiência híbrida ou multicultural permanece, pelo

próprio modo pelo qual ela se estabelece e se reproduz, como uma experiência desigual. Se seguirmos

o modo pelo qual Hardt e Negri conceituam o novo racismo imperial, a forma pós-moderna dos

racismos, isso se torne mais claro. Em Império (2001), discutem sobre o que seria a forma

pós-moderna dos racismos. Essencialmente, os racismos em sua forma moderna, fundamentaram a

segregação social e os diversos tipos de preconceito em supostas diferenças biológicas fundamentais e

decisivas na criação de uma escala hierárquica de seres humanos. Assim, características eleitas

arbitrariamente como distintivas, como, por exemplo, a cor da pele, justificariam a primeiro a

escravidão, e depois a separação, a estigmatização, em suma a segregação social. Dois séculos de

resistências contra esse tipo de reducionismo, revoltas e choques, mas também o desenvolvimento da

antropologia cultural implicaram em diversas vitórias sociais contra a legitimação desse tipo de

preconceito. Hoje, não há espaço para qualquer tipo de sustentação jurídico-política do preconceito

racial, ainda que sua existência residual seja de fato ainda uma realidade164. Sempre segundo os

autores, o fim do regime de apartheid na África do Sul permanece como ponto de inflexão, que

designa tanto o fim da forma moderna dos racismos como a reelaboração do racismo pós-moderno.

Aqui, deixam de ser decisivos para a segregação todos os arbitrários raciais, posto que o novo discurso

e as práticas racistas aceitam e afirmam as diferenças culturais como sendo as diferenças determinantes

entre os diversos tipos de sociedades e de indivíduos. Mas essas diferenças culturais são consideradas

em absoluto, isto é, como características isoladas das sociedades, independentes de quaisquer relações

163 Sobre essa necessidade de homogeneização de redes técnicas que facilitariam a circulação de mercadorias
ver o ensaio de Gabriele Muzio, “A globalização como o estágio de perfeição do paradigma moderno: uma
estratégia possível para sobreviver à coerência do processo” (OLIVEIRA; PAOLI: 1999).
164 A esse respeito ver a primeira seção do último capítulo deste trabalho.
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políticas, sociais ou econômicas existentes entre elas. Ato contínuo, uma outra característica

sociocultural é arbitrariamente eleita como padrão de excelência cultural, do qual as diversas culturas

isoladas aproximam-se ou se distanciam. É o que Hardt e Negri denominam um “mercado

meritocrático das culturas”165.

Pela existência de uma cultura padrão, que determina as demais culturas (ainda que

híbridas) como culturas “desviantes” e pela direção dos fluxos migratórios – essencialmente partindo

dos lugares mais miseráveis em direção àqueles que mais acumulam riquezas, tal movimento não

sendo recíproco, isso é, não há um fluxo migratório que vá à direção inversa – podemos perceber que

a experiência multicultural não é uma experiência igualmente distribuída nas diversas culturas. Na

verdade, ela é uma experiência desigual que, ainda que obedeça, ou seja, fortemente influenciada por

outras esferas da produção da vida é mais multicultural nos países mais ricos e mais exótica ou

particularizada nos lugares mais pobres. Poderíamos estender essa análise à quase todas as esferas da

produção e da reprodução da vida. Por exemplo, politicamente falando, à globalização não

corresponde qualquer fenômeno de universalização da democracia do tipo ocidental.

Componentes do centro dos problemas relacionados à globalização, recaem sobre as

tecnociências as mesmas necessidades de questionamento e reavaliação. Como escreveu Stuart Hall,

depois do processo de globalização é necessário olhar com outros olhos o que um dia já foi objeto

exaustivamente debatido nas ciências humanas:

[a] global rewriting of earlier nation-centered imperial grand narratives 
 a re-phrasing of Modernity within the framework of globalisation
(ANDERSON; 2002: 644).

“Re-frasear” a modernidade implica reconstruir também a idéia de ciência, de tecnociências,

de progresso. Porém, a globalização, que se tornou um processo coletivo de debates mobilizando

inúmeras pessoas166 buscando sua melhor compreensão gerou formas de resistência bastante eficazes,

165 É assim que, cobrado pelo Secretário Geral da ONU no Fórum Econômico de Nova York em 2002, a
efetuar o ajuste da contribuição americana a um fundo das nações unidas para o combate a pobreza –
 passando de 0,1% para 0,7% do PIB, dado que todas os países do G-7 já mantinham suas contribuições
neste patamar – , o representante americano respondeu dizendo que os países pobres não precisam de
mais dinheiro, precisam de mais criatividade. Na mesma direção, o governo norte-americano recusou-se a
subscrever o Protocolo de Kyoto porque não se aceitou a proposta de seus negociadores, que reivindicaram
que se lhes permitisse participar, como compradores, da câmara mundial de compensação das taxas de
emissão de carbono, sem a respectiva contrapartida da redução de poluentes.
166 Seja como suas vítimas ou suas defensoras, como agentes políticos ou como agentes econômicos. Os
defensores da globalização neoliberal são em sua maioria agentes político-econômicos na medida em que
representam os interesses do capital; já os que foram levados de roldão pelas transformações
político-econômicas, privados do poder econômico, não tiveram outra saída a não ser politizar a
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vistas um pouco por todo o mundo e quase generalizadamente em todos os campos por ela

modificados. O mesmo não pode ser dito, porém, sobre o questionamento das tecnociências como tais

e como elementos centrais (de modo não determinante) do processo de globalização. Essa

centralidade não foi suficiente para torná-las um tema controverso e isso porque, primeiro como

ciências e depois como tecnociências, elas têm demonstrado uma notável resistência a serem

politizadas167. Por isso, ao mesmo tempo em que aceitamos a existência dessa dimensão universalista

identificada no processo chamado globalização, sustentaremos não haver uma relação de igualdade

entre globalização e universalização. Esse último corresponde a apenas duas experiências sociais que,

na forma de projetos universalistas, precedem a globalização. Nossa sugestão é que são essas as duas

esferas, não totalmente independentes entre si, que configuram projetos universalistas: a acumulação e

a reprodução capitalistas e a produção e expansão da tecnociência. Cabe-nos então explorar a

especificidade da relação existente entre capitalismo e tecnociência, buscar responder por que e como

eles se identificam como projetos universalistas e por que se combinam.

Uma das hipóteses que poderíamos considerar seria a existência de um processo de sinergia,

de cooperação por meio de realimentação recíproca entre o capitalismo e a tecnociência. Assim

considerados, o capitalismo incorporaria a pesquisa tecnocientífica em suas relações de produção, de

modo a instrumentalizar seus resultados. Por outro lado, o domínio da pesquisa e da criação de

conhecimento cresceria na exata proporção do interesse do capital (mas afirmando que está além

dele), que proveria a pesquisa com os cada vez mais gigantescos orçamentos. O problema a ser

apontado nessa relação é o fato de que se ela é bastante verdadeira hoje, ela corresponde a um

momento no qual a tecnociência como hoje a conhecemos, isto é, como sistema institucionalizado de

produção de conhecimento não se constitui desse modo de forma imediata na história. Ela não é um

evento único, um ponto de partida que começa já constituído e, portanto, pronto para ser

instrumentalizado ou para entrar no sistema de realimentação.

Da mesma maneira, a história do capitalismo também demonstra que esse hoje processo

sinérgico produtivo não se conectou imediatamente à necessidade de pesquisa tecnocientífica. Na

globalização, seguindo a via das abordagens culturais, e nessa medida poderiam ser considerados agentes
político-culturais.
167 Não por falta de problemas, é certo, mas por uma capacidade de individualizá-los e isolá-los do conjunto
das tenociências como se de fato eles fossem não mais do que um lamentável equívoco. Assim, são tratados
quase exclusivamente como exceções, acidentes ou fatalidades.  Como os diversos órgãos de estímulo e
financiamento do sistema de produção de conhecimento contam com a íntima participação, às vezes até
mesmo o controle, dos cientistas, entra em ação um certo tipo de corporativismo, de defesa do corpus de
produção de conhecimento, nas ocorrências de desvios de conduta da ciência e dos cientistas.
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verdade, como modo de produção que acumula capital, seus métodos de acumulação prescindiram

durante longo período de qualquer instrumentalização sistemática de conhecimento tecnocientífico,

isto é, também o capitalismo acumula numa espécie de sistema de tentativa e erro, que começa com a

acumulação primitiva de capital e passando depois à exploração direta da força de trabalho. O

esgotamento da força produtiva retirada diretamente do trabalho por meio da mais-valia absoluta

tende, com o tempo, a estagnar ou mesmo a diminuir o lucro. Nesse momento, o capitalismo integra a

técnica de modo sistemático, isto é integra-a no sistema de acumulação e reprodução. Isso apenas

depois desse primeiro esgotamento. É certo que este não constitui o único fator a ser considerado para

essa integração sistemática. A exploração sem limites da mão-de-obra barata conduziu senão à

revolução proletária, à modificações objetivas nas condições de extração do trabalho. A redução do

tempo de trabalho como resultado dessas resistências do operariado em morrer um pouco a cada dia

de trabalho teve como contrapartida a utilização de tecnologia como forma (a) primeiro compensatória

da perda de produtividade decorrente da diminuição das horas totais de trabalho; (b) depois,

integrada ao processo de trabalho como forma contínua de potencializar o crescimento das taxas de

produtividade.

Portanto, se a tecnociência não resulta de evento, e sim de processo histórico, e se o

capitalismo não a integra de modo imediato como fornecedora de produtividade potencial e crescente,

ou seja, se o processo sinérgico que hoje une tecnociência e capitalismo não pode ser explicado como

o dado que originalmente os aproxima, isso pode significar para nós que a afinidade eletiva

constitutiva da relação entre tecnociência e capitalismo pode ser encontrada em diferentes

características que os unem historicamente. Como sugerimos no tópico anterior, uma dessas

características é o projeto universalista que pode ser deduzido do modo como tecnociência e

capitalismo se relacionam entre si e com as demais esferas da produção e reprodução da vida social.

Ou seja, há um modo especificamente capitalista de modificar as relações sociais e outro modo

especificamente científico de modificar também essas mesmas relações. Desses modos distintos, porém

afins, resulta o processo sinérgico que hoje podemos constatar.

Assim, não é porque são sinérgicos (capitalismo e tecnociência) que se tornam

desterritorializantes, mas ao contrário é porque se constituem como desterritorializantes é que se

tornam sinérgicos. Não é a globalização que promove a convergência das técnicas, isso sempre

ocorreu168. É o capitalismo que se põe em paralelo ao tempo, assinalando sua permanência histórica,

168 É o que demonstra Paul Virilio em Velocidade e Política (1996), como o território é RE-construído
segundo a velocidade e como ao automóvel deve convergir a estrada, a extração do petróleo, ou, ao fim do
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mas também fazendo a história caminhar em seu ritmo. Assim, dizemos, por exemplo, que hoje temos

de trabalhar usando computadores porque é mais fácil e eficaz. Mas essa facilidade decorre exatamente

da compressão tempo-espaço produzida pelas novas técnicas: não é porque é mais fácil usar o

computador que todos o usamos ou tendemos a isso, é por que a cada dia torna-se virtualmente

impossível produzir a não ser no ritmo imposto pelas técnicas informáticas. O capitalismo constitui ao

mesmo tempo a técnica e as condições sociais para que essa mesma técnica pareça ser a única possível:

a eficácia como requisito169.

Do mesmo modo que o capitalismo é filiativo (DELEUZE; GUATTARI; 1995b: 236), também a

tecnociência o é. O capitalismo opera como elemento transhistórico; mas essa fragilidade – afinal de

contas o passado nem sempre é reconstruído à própria imagem do capital, ainda que isso seja bastante

freqüente – é compensada pela operação da tecnociência como elemento a-histórico. O capitalismo

como modo de produção opera por duração no tempo enquanto que a tecnociência opera por afirmar

que dura além-do-tempo. Para operar no tempo, as transformações do capitalismo são justificadas pela

ideologia do progresso, e assim não apenas ele dura no tempo, mas conseguiu capturar sua essência,

fazendo com que ele o tempo pareça passar em seu ritmo. Para operar fora-do-tempo, a tecnociência

opera com a falta constante, com a incompletude, ou seja, sempre falta alguma coisa para completar o

conhecimento, ainda que todo o conhecimento acumulado permaneça válido: daí o percurso seguido

pela biologia em busca do fundamento da vida, que começa no organismo in totum, individualiza seus

órgãos, faz o mesmo com aos tecidos, deles vai às células e delas aos constituintes celulares, daí aos

cromossomos e aos genes, dos genes ao Projeto Genoma e diante de sua insuficiência, é declarada

petróleo como recurso energético abundante, convergem a ele as novas fontes de energia e assim os novos
automóveis; a cada momentum da construção das redes capitalistas um ou mais de seus elementos
tornam-se ponto de passagem obrigatória (LATOUR: 2000). Walter Benjamin também já havia notado essa
tendência à convergência das técnicas quando, citando Paul Valéry, escreve: “se o jornal ilustrado estava
virtualmente oculto na litografia, também na fotografia o está o filme sonoro. A reprodução técnica do som
foi iniciada no final do século passado. Os esforços convergentes fizeram antever uma situação que Paul
Valéry caracterizou com a seguinte frase: ‘tal como a água, o gás e a energia elétrica, vindos de longe através
de um gesto quase imperceptível, chegam a nossas casas para nos servir, assim também teremos ao nosso
dispor imagens ou sucessões de sons que surgem por um pequeno gesto, quase um sinal, para depois, do
mesmo modo, nos abandonarem’” (BENJAMIN; 1992: 76).
169 Em O Anti-Édipo, Deleuze e Guattari tratam assim esse problema: “na máquina social as peças são
homens ainda que os consideremos com suas máquinas —  e esta máquina integra-os e interioriza-os num
modelo institucional que abrange todos os níveis da acção, da transmissão e da motricidade. E assim, forma
uma memória sem a qual não haveria sinergia entre o homem e as suas máquinas (técnicas). Com efeito,
estas não contém as condições de reprodução de seu processo; remetem para máquinas sociais que as
condicionam e organizam, mas cujo desenvolvimento também limitam ou inibem” (DELEUZE; GUATTARI;
1995b: 145).
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nova busca, agora às proteínas (TIBON-CORNILLOT: 1997). Assim, ainda que opere no tempo (porque

não há relação social possível fora dele) a tecnociência procura assinalar sua irrelevância (a do tempo,

portanto da história) por meio da criação de algo que não muda com a história (daí a contraposição

freqüente entre os interesses relacionados com a política e a frieza de uma decisão técnica “neutra”).

2.4 Estereótipos dos cientistas: o cientista como outro

Segundo Lee Silver, professor de biologia molecular na Princeton University, em artigo

publicado na revista Newsweek de 5 de abril de 2004, no início do século XXI é possível identificar dois

entre os principais obstáculos ao livre desenvolvimento da ciência: nos Estados Unidos, os de origem

religiosa; na Europa, aqueles interpostos pelos movimentos “Verdes”. Para ele,

there s nothing wrong with spiritual convictions. But they should be
recognized as such, especially now that Western society is embarking on a
course that is already having a detrimental effect on innovation in the
biological sciences. ( ) Fortunately, the scientific world no longer revolves
around Western countries. Scientists, money and ideas flow across borders;
Asian countries that do not find biotechnology research contentious are
the clear beneficiaries. Europe and America, though, could well lose their
leadership roles in this important technology (SILVER; 2004: 42)170.

A estrutura da argumentação do biólogo molecular corresponde ao modo pelo qual

inúmeras gerações de cientistas vêm justificando a necessidade do desenvolvimento contínuo da

ciência, sem amarras de qualquer natureza. Como tivemos oportunidade de aprofundar no primeiro

capítulo deste trabalho, há uma associação com os benefícios que a nova fronteira do conhecimento

promete aos Estados que nela investem. Há também a criação de uma oposição que cada vez mais

agrada aos tecnocientistas: a de se colocarem contrapostos às restrições de ordem religiosa.

Abordaremos isso logo a seguir. E há uma terceira tendência, a de usar a globalização como uma

espécie de ameaça aos Estados – e às culturas, dado que Lee Silver responsabiliza toda a “sociedade

Ocidental” por permitir o levantamento de obstáculos desnecessários às ciências – da mesma maneira

que fazem os fluxos de capitais financeiros característicos do neoliberalismo. Tudo o que é preciso para

170 Não há nada errado com convicções espirituais. Mas elas precisam ser reconhecidas como tais,
especialmente agora que a sociedade Ocidental caminha em uma direção que já demonstra efeitos
perversos na inovação nas ciências biológicas. Afortunadamente, o mundo científico não mais gira em torno
dos países ocidentais. Cientistas, dinheiro e idéias fluem além das fronteiras; países da Ásia que não vêem
contencioso na pesquisa biotecnológica são os claros beneficiários. Europa e América, embora, podem
mesmo perder sua liderança nesta importante tecnologia.
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a produção do conhecimento, os “cientistas, o dinheiro e as idéias” fluem livremente através das

fronteiras. A produção de conhecimento tecnocientífico dessa maneira vangloria-se de ter adquirido a

capacidade de não precisar respeitar qualquer tipo de regulação que lhe impeça o desenvolvimento e

que não se dê segundo seus próprios desígnios. E justifica-se isso pela oposição entre verdade e

convicção.

As afinidades entre as tecnociências e o processo de globalização podem também ser

percebidas em um outro patamar das relações entre os tecnocientistas e aqueles responsáveis pelo

financiamento de suas pesquisas. Desenvolvemos no primeiro capítulo deste trabalho a demonstração

de como se davam as relações entre os cientistas e os instrumentos e instituições burocráticas

responsáveis pelo controle da destinação dos recursos que financiam as pesquisas. Sustentamos que,

quando da implantação desse sistema institucionalizado no Brasil, pôde ser observado um profundo

antagonismo entre os grupos de cientistas e o aparelho burocrático que se baseou na impessoalidade

que orienta tanto a auto-imagem dos cientistas como a dos burocratas. No entanto, ao meio do século

XX, principalmente os impedimentos de ordem política (mas também àquela altura a incipiência dos

bens materiais e simbólicos típicos da era da globalização) não deixavam aos cientistas alternativa

senão a de continuar pregando contra a burocracia. Com a globalização, isso muda. Em How to Plug

Europe s Brain Drain, reportagem da revista Time, publicada em 19 de janeiro de 2004 (p. 34-41),

temos outro exemplo de como isso acontece. Por meio dela somos informados sobre um consistente

movimento de atração de cientistas europeus em direção aos Estados Unidos. Segundo o repórter, eles

deixam a Europa principalmente porque carecem os recursos adequados, são poucas as oportunidades

de carreira além de padecerem os efeitos de uma “sufocante burocracia”. A semelhança com os

argumentos levantados pelos cientistas brasileiros que escreviam em Ciência e Cultura, a revista da

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), é admirável. Mas o que decisivamente os

diferencia é como lidam com o que identificam como uma restrição ao melhor desenvolvimento de seu

trabalho: na era da globalização eles simplesmente mudam de país. É claro que isso não acontece

apenas por vontade pessoal dos cientistas. Para a atração dos talentos, as empresas e Universidades

americanas contam com a colaboração do Estado, que não complica a entrada e a permanência dos

cientistas no território norte-americano (inclusive com a fácil concessão de vistos de permanência

definitiva).

 Essa constatação torna-se um tanto mais curiosa quando se verifica que, por mais que esse

processo se aprofunde e radicalize, sobrevivem com força as idéias clássicas que sustentam as imagens

da ciência neutra e pura e aquelas dos cientistas abnegados e quase-alienados aos problemas
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mundanos. Esses estereótipos das ciências são continuamente renovados e talvez sua única

característica comum seja exatamente essa tendência a perenizar aquilo a que chamamos a história

oficial das ciências. Isso acontece nas escolas e nos meios de comunicação. No filme Gattaca, em

análise na segunda parte deste trabalho, isso é evidente em inúmeras cenas. Vejamos apenas uma

delas:

O Eight Day Center em Gattaca

Em Gattaca, o Eight Day Center é uma das inúmeras clínicas especializadas na manipulação

de embriões in vitro, comuns no “futuro não muito distante” esboçado no filme. É para um Centro

como esse que vão os casais interessados no aperfeiçoamento de seus futuros filhos. Como podemos

ver acima, o espaço é construído para em tudo lembrar um laboratório. Há as referências óbvias ao

DNA, como a presença da escada em formato espiralado. E também os microscópios ao fundo; os

béqueres e outros recipientes com líquidos no armário circular de vidro fosco que aparece à esquerda

na primeira imagem; por fim, as roupas dos atendentes, especialmente o fato de que o responsável

pela manipulação, e também sua auxiliar, usam luvas durante todo o tempo em que são vistos. A

complexidade das relações envolvidas nesta cena será tratada no devido tempo. No entanto,
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gostaríamos de ressaltar o fato de que o Eight Day Center preenche os requisitos que o moderno

conceito “tecnociência” quer descrever. Trata-se de uma atividade essencialmente tecnologizada, para a

qual a mediação dos equipamentos mais modernos é imprescindível; trata-se também da

generalização – a ponto de ser oferecida ao público como um produto adquirível – dos resultados de

um conjunto de pesquisas que deixou a fase da experimentação, tornando-se reprodutível em larga

escala. Assim, a distinção entre o que é ciência apenas e o que é técnica, também no cinema

perfeitamente estável até há algumas décadas, não subsiste em Gattaca, como também não subsiste em

Blade Runner ou em Independence Day. Poderíamos, como contraponto, lembrar que na maioria dos

filmes, até o fim da década de 1970, os espaços da produção e da criação de conhecimento eram

inequivocamente delimitados. Metropolis permanecerá como nosso paradigma:

Em Metropolis: à direita, o laboratório do cientista, localizado na casa à esquerda

Em Metropolis, a fábrica e suas máquinas: M, a Moloch-Maschine; P, a Paternoster-Maschine e H, a
Herz-Maschine
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Não há de fato a recriação da imagem dos cientistas ou das ciências para acomodar essa nova

realidade, que é a da justaposição operada entre a técnica e a ciência, expressa visual e espacialmente

pela fusão dos espaços do conhecimento e da produção. Nela, o estereótipo clássico dos cientistas e

das ciências permanece, como que a reafirmar aquilo que a própria sistematização contemporânea da

atividade produtora do conhecimento nega. Como isso poderia servir ao complexo tecnocientífico?

Quais os momentos em que será benéfico manter-se dissociado do interesse e próximo da

neutralidade? Porque, de fato, essa não é uma mera sobrevivência, um esquecimento ou uma

incapacidade para criar novas imagens ou novas “representações”. Jean Baudrillard identificou o que

chamou de uma perda da capacidade imaginativa da ficção, especialmente da ficção científica

(BAUDRILLARD; 1991 [1981]). Em razão disto, em uma situação em que o “real coincide com o

imaginado”, poder-se-ia facilmente conduzir uma análise instrumentalizada do cinema contemporâneo

quando relacionado ao complexo tecnocientífico. Veríamos desagregada a independência do

pensamento fantástico, completada por seu ancoramento em uma realidade da qual nunca se

distanciaria. Como efeito secundário, a ficção científica, e o cinema em especial, ganharia uma função

quase propagandista, operando uma espécie de

meta-level discourse for the promotion, justification, potential application
and development of products and services for the biotech industry 171

(THACKER; 2001:157).

É fato que as grandes corporações procuram interferir em toda a cadeia de produção e

consumo de seus produtos, o que se estende até à tentativa participar ativamente da elaboração dos

valores imaginários e significados simbólicos associáveis (ou não) a este ou aquele produto172. No

entanto, mesmo que essa interferência seja feita de modo extremamente sutil, ela ainda é

completamente deliberada e objetivista. Um analista pouco dedicado pode efetuar uma “leitura a

171 Nível de meta discurso para a promoção, justificação, aplicação potencial e desenvolvimento de
produtos e serviços para a indústria biotecnológica”.
172 No texto Representação, Actualização e Ética da Simulação, Simon Penny  escreve: “Frank Lantz e Eric
Zimmerman, autores e teóricos de jogos, argumentam, numa apologia do Quake [um título de videogame]:
‘na opção para um só jogador, e especialmente na opção deathmatch, para vários, a combinação de táctica
fulgurante e coordenação sensório-motora do Quake tem mais em comum com o atletismo cerebral do
tênis dos que com a violência espetacular de Rambo’. (…) Ao escolherem o tênis como termo de
comparação, será justo suspeitar de que Lantz e Zimmerman não estavam na sua melhor forma táctica. A
guerra e o combate estão claramente presentes em jogos como o râguebi, o xadrez e o Quake, com vários
graus de metaforização. Mas no tênis não se conquista território, não há contato corporal, e até é difícil ver
a bola como um projétil metafórico. A sua lógica narrativa parecer descrever mais claramente a troca
estratégica de um objeto de valor simbólico (metaforização do comércio) ou um debate (metaforização da
diplomacia), enquanto o Quake está atascado em imagens de bocados de carne sangrenta e fumegante
encenações minuciosas das mortes mais violentas” (MIRANDA; CRUZ; 2002: 51).
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contrapelo” expondo a estratégia sem maiores esforços. Mas, como se trata da elaboração simbólica de

um bem imaterial, para o qual o controle sobre sua história é ainda mais decisivo, o que opera num

nível de “meta-discurso” é o intercambiamento, aparentemente indiscriminado, entre o uso do termo

ciência e seus habituais acompanhantes – os cientistas, os laboratórios etc. – e a elaboração das

imagens que exprimem o ambiente tecnocientífico.

A criação e a manutenção de um clima favorável às diferentes iniciativas tecnocientíficas não

se reduz unicamente aos imediatos interesses econômicos das grandes corporações. No Brasil, isso

pôde ser recentemente observado durante os debates sobre a Lei de Biossegurança. Inúmeros

cientistas vieram a público defender a aprovação da legislação, por meio de uma estrutura

argumentativa que já se tornou clássica: por um lado, lança-se a suspeita de que qualquer tipo de

entrave à pesquisa científica é equivalente à ressurreição do obscurantismo intelectual vigente antes da

“revolução científica” e por ela derrotado; de outro, as promessas potenciais de cura de doenças,

apelando ao que Michel Tibbon-Cornillot já denominou “humanismo terapêutico”. É de se notar

também o envolvimento decisivo do Ministério da Saúde e de algumas agências de financiamento de

pesquisas no apoio às demandas dos cientistas.

É relevante também notar duas outras características dessas disputas. No ambiente

democrático os tecnocientistas, principalmente médicos e biotecnólogos, conquistaram o raro

privilégio de eleger seus “opositores preferenciais”. É certo que os problemas envolvidos na

manipulação de embriões, de células-tronco e assemelhados são muito amplos: vão da redefinição dos

estatutos jurídicos até às demandas por um adequado (e o mais consensual possível) entendimento do

que constitui a essência e a integridade do ser humano. No entanto, o que vemos acontecer em todo o

mundo, e particularmente vimos recentemente no Brasil, é a redução dessa complexidade a uma

simplificada oposição entre ciência versus religião. Em uma sociedade secularizada, na qual a

influência normativa das religiões sobre o mundo da vida é cada vez menor, a reabilitação de uma

história em que as religiões cristãs eram o principal empecilho ao florescimento das ciências funciona

como um elemento enfraquecedor. Essa tendência é agravada porque o que vem sendo chamado de

“fundamentalismo religioso” – um fenômeno essencialmente contemporâneo, que não pode ser visto

como o efeito da perda da capacidade hermenêutica em benefício da ressurreição do mundo

encantado nem como a melhor expressão do pensamento e modus operandi das religiões – ocupou o

lugar que antes foi dos clérigos católicos europeus. Em um mundo multiculturalizado, diminui o poder

com o qual cada religião pode atar e reforçar os laços entre seus seguidores porque a derrocada da

incomensurabilidade das culturas é a mesma que atinge as crenças religiosas. Isso não significa que
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esteja se avizinhando qualquer unificação multicultural das religiões do mundo, essa ainda parece ser

uma síntese improvável. Mas ela expressa uma fragilização dessas instituições para continuar impondo

suas visões de mundo a forças cada vez mais efetivantes, como são as tecnociências. Elas não hesitam

ante a nenhuma sacralização e, para algumas religiões, são forças profanadoras. Em um ambiente

intelectual como esse aquilo a que Habermas chamou de uma noção “metafísica de pessoa humana”

(HABERMAS; 2004 [2001]) vê-se convertido em um argumento fraco e impotente contra as realizações

tecnocientíficas173.

Blade Runner174: o designer dos olhos artificiais dos andróides trabalha numa pequena loja, em meio aos subúrbios
decadentes de Los Angeles

Em pelo menos uma situação isso fica bastante claro. No debate contemporâneo sobre os

impactos provocados pelas tecnociências tem ficado bastante evidente a capacidade transformadora, às

vezes até mesmo destrutiva, de vários elementos construtores de nossa autopercepção. Se é preciso

173 Em outros casos, fomentar as grandes polêmicas parece não interessar aos envolvidos com a promoção
de linhas de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e técnicas.  Elas têm o poder de atrair uma
atenção excessiva e indesejada da sociedade civil organizada e da opinião pública para o debate de
problemas delicados que envolvem alterações profundas na moralidade coletiva ou na vida política.
Estratégias publicitárias voltadas ao convencimento de largas parcelas da opinião pública são concertadas
de forma discreta e pulverizada, e não se restringem aos chamados formadores de opinião. Exemplo desse
comportamento, no Brasil, é o caso relacionado à permissão para o cultivo e o consumo de alimentos
geneticamente modificados. A principal empresa interessada na permissão, a multinacional Monsanto, atua
patrocinando indiretamente campanhas publicitárias que defendem os benefícios da agricultura baseada
nos transgênicos. Enquanto este trabalho esteve em desenvolvimento pudemos identificar pelo menos três
formas diferentes deste tipo de intervenção: (a) publicidade institucional, veiculada em nome de entidades
tais como sindicatos de agricultores ou entidades de profissionais ligadas à área da alimentação e nutrição;
(b) publicidade em veículos de comunicação de massa voltados às classes C e D nas quais são apresentados
os supostos benefícios da adoção dos alimentos transgênicos e, finalmente, (c) o mesmo tipo de
publicidade de convencimento, mas voltada às classes A e B e veiculada em quiosques em aeroportos e
outros locais por onde circula cotidianamente aquele público-alvo.
174 Lançado em 1982, Blade Runner tornou-se um clássico do cinema moderno, dotado de sua própria
mística, mais tarde enriquecida com o aparecimento da “versão do diretor”. Baseado no romance “Sonham
os andróides com carneiros elétricos?”, de Philip K. Dick (s.d. [1968]), o filme rapidamente se sobrepôs ao
livro que lhe deu origem. Trata-se em verdade de duas obras-primas, cada uma importante a seu próprio
modo. O filme é ponto de passagem quase obrigatório para o exame do estatuto ontológico e do caráter
ôntico de possíveis formas de vida artificiais, dada a maneira pela qual acentuou sua densidade dramática.



O Desencantamento das Ciências    153

admitir que as mudanças nas relações culturais são elementos constituintes das sociedades, sem as

quais elas nem mesmo poderiam ser reconhecidas como tais, é também incontornável a constatação de

que o ritmo em que estas modificações acontecem recebeu um novo impulso, tornando-se mais

acelerado na modernidade. Marx identificou esse movimento como provocado pela força

destrutivo-criadora da burguesia industrial – “tudo o que era tido como sólido e estável desmancha no

ar” (MARX; ENGELS; 1998 [1848]: 55). Se há dois séculos isso acontecia e sua origem podia ser

localizada em um ethos de classe – como pouco mais de 60 anos depois também fez Max Weber

( WEBER; 1996 [1904]), mesmo escrevendo a partir de uma perspectiva analítica diversa daquela que

dirigia o trabalho de Marx – um pouco mais tarde a exigência de mais produtividade anexou a ciência,

sistematizou-a e lhe emprestou (ou lhe potencializou; isto ainda está por ver) a sede da expansão

interminável. Se, como citamos acima, Polanyi identificou uma semelhança estrutural entre o modo de

produzir ciência e o capitalismo, isso certamente não aconteceu porque manifestava a essência de uma

ou do outro. Ainda que a ciência não seja meramente uma elaboração simbólica socialmente

construída, uma crença entre tantas outras para a qual, como parecem crer alguns, dispõe-se com

facilidade da possibilidade da desconstrução, é preciso reconhecer na marcha de sua instituição como

sistema produtor de conhecimento um processo histórico que obedece às necessidades daqueles

engajados direta ou indiretamente em sua manutenção e crescimento, e não a expressão de seu ser ou

de sua ontologia.

Mas é exatamente porque, de forma ambígua, a ciência encantada conserva uma aparência

“desencantada” que a tecnociência ainda precisa muito dela. Em sua “história oficial” a ciência somente

pôde constituir-se como agente da diferença, como força opositora portadora da luz e da verdade. Ela

tornou-se mais irresistível e mais forte com o crescimento da inflexível obtusidade daqueles que a

combatiam. Os historiadores oficiais das ciências recontaram essa história acentuando o modo pelo

qual foram usadas contra as religiões, especialmente as religiões cristãs européias, uma de suas mais

eficazes estratégias de fortalecimento da fé: a perseguição dos que nela perseveram como sua

justificação. No processo de aceleração contemporânea da “dissolução de tudo o que é sólido” a

ciência atua novamente como força, mas agora é ela o condottiere e por meio dela são exercidos

poderes desestruturantes. E tudo isto sem assimilar a lição que ela mesma deu quando seus

historiadores refizeram a seu modo sua trajetória: a de que, há quatro séculos, seria intolerante a

sucessão de um poder injustificado, baseado em suas próprias convicções, por um outro que retirava

sua força do autoproclamado desinteresse pelas banais problemáticas mundanas. Porque é essa

precisamente a nova natureza do encantamento, a aquisição da aura pelas ciências: o fato de que se
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esforça todo o tempo por parecer a força operadora do desencantamento. Então, como agora, não se

justificava a troca de um poder exercido absolutamente por um outro que considera a si a próprio uma

manifestação do absoluto. Nesse contexto, a imagem do estereótipo funciona como o operador

necessário a invocar encantamento providenciado às tecnociências pelas ciências que ainda se

revestem da neutralidade. Se algum dia as ciências engendraram o desencantamento do mundo, hoje

parece ser preciso, urgentemente, produzir o seu próprio desencantamento.



3 - A eugenia da Eugenia

As controvérsias suscitadas pelas pesquisas em biotecnologia não são recentes; no entanto,

estiveram geralmente restritas ao exame de especialistas, fossem eles filósofos, historiadores, biólogos

ou mesmo autores de obras de ficção científica. O número de debatedores – e não necessariamente a

densidade dos argumentos – aumentou bastante após a avalanche de anúncios espalhafatosos e

promessas futuristas fartamente veiculadas pela imprensa. Pode-se mesmo dizer, sem risco de injustiça

ou precipitação, que parcela considerável deles apenas reagiu ao crescente conjunto de fatos

consumados na área das pesquisas em biologia genômica. Por outro lado, aqueles que se arriscaram a

refletir cedo sobre as conseqüências das modificações genéticas foram vistos com desconfiança ou

desdém, tidos às vezes como precipitados e outras como lunáticos preocupados com temas exóticos,

desimportantes ou ficcionais. Entre os que acreditam na soberania do desenvolvimento científico –

 seja em sua versão ingênua, crédula na neutralidade das ciências, seja em sua versão engajada, que

defende interesses de várias ordens – os críticos das direções contemporâneas das ciências são também

taxados de “medievais” ou “obscurantistas”.

De qualquer maneira, ainda que as críticas, mesmo as mais consistentes, não sejam

consensuais e estejam longe de provocar algum tipo de modificação sensível na direção ou no

desenvolvimento cumulativo das pesquisas – sempre lembrando as honrosas exceções de praxe ( JOY;

2001) –, tiveram a virtude de manter aceso e denso o campo dos contraditórios tecnocientíficos. No

final do século XX, uma parcela da grande imprensa mundial associou-se aos grupos de tecnocientistas

e a grandes corporações promotoras das pesquisas “de ponta”; conduziram o que chamamos aqui de

populismo tecnocientífico, por meio do qual um tecnofuturismo sensacionalista anunciou o início do

século XXI como o umbral do tecnoparaíso terrestre. Os grandes temas da biotecnologia e das

tecnologias da informação finalmente começaram a ocupar algum espaço na ágora contemporânea;

todavia, isso se deu mesclando-os ao espetacular rito de passagem em que foi modificada a

convencionada mudança de séculos.

Gattaca, mesmo tendo sido produzido alguns poucos anos antes do início do século XXI,

está inscrito nesse clima festivo. Sua reflexão é parte do conjunto das reações tardias aos impactos

crescentes das biotecnologias. Não as glamouriza; mas tampouco as submete a algum tipo de
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condenação liminar. Um dos objetivos da presente análise é tentar perceber, nesse conjunto

deliberadamente crítico, em relação ao tema que elegeu criticar e à temporalidade em que se inscreve,

a expressão de pontos de vista comuns ou divergentes, homogêneos ou diacrônicos. Como veremos a

seguir, alguns procedimentos narrativos já delimitam para o espectador a função de um personagem

ou de uma estrutura visual. Mas essas afirmações são, em seguida, flexionadas, questionadas. Como se

durante todo o filme o espectador fosse convidado a responder: “isto, que dissemos que é assim, é

mesmo assim?”. É o que, por exemplo, acontece com o nome do personagem principal, o

representante dos In-Válidos, aquele que romperá os limites, armado apenas de sua própria

obstinação: Vincent Freeman, “o homem livre”; ou ainda, com aquele que teria tido seu futuro

assegurado pelos genes melhorados e incorporados, Eugene Jerome Morrow, o que imaginou que seus

genes, ao invés de lhe presentearem com um “bom ponto de partida”, determinavam-lhe um destino a

ser cumprido, um fim a ser alcançado. Interpretar Gattaca é ir além destas perguntas, é inquirir ao

filme de que maneira ele as pôde fazer daquela forma: por que a liberdade deveria ser o resultado da

obstinação individual?

3.1 Sujeição e inferioridade

3.1.1 Escravidão e Sujeição na Antiguidade

Nem sempre, desde a antiguidade, explicavam-se as relações hierárquicas que davam origem

aos processos de subordinação de um ser humano a outro ser humano majoritariamente a partir da

própria relação dos desiguais. A escravidão era um fato da vida na antiguidade e nem mesmo os

escravos concebiam a continuidade da vida comunitária sem a sua própria existência. Mas, aceitar a

escravidão como fato da vida não queria dizer que as relações de sujeição existissem num ambiente

que não era tenso. Se eram possíveis, não o foram todo o tempo como uma conseqüência lógica, e

portanto consensual, de qualquer inferioridade natural, de uma condição escrava herdada e

reproduzida biologicamente e da qual o escravo não se poderia livrar ou contornar porque era por ela

constituído175.

175 Segundo Finley, os procedimentos que levavam à manumissão, se não podem ser considerados
relativamente comuns, sempre aconteceram.
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Quando Aristóteles, na Política, propôs a si mesmo  analisar se um escravo seria escravo em

qualquer lugar em que se encontrasse, viu-se num beco sem saída porque ao mesmo tempo em que

sustentava, conforme opiniões correntes, que se havia alguma relação de inferioridade-superioridade

esta era o resultado da própria incapacidade do escravo em assumir o lugar de senhor e dono,

percebia que nem todos os escravos tinham essa condição em todos os lugares. E boa parte do

problema da escravidão pode ser articulado a partir desta contradição e de algumas perguntas: de que

resultava a condição escrava do homem privado de sua liberdade? De sua inferioridade natural? Como

efeito de alguma incapacidade momentânea ou transitória que o impedia ter a mesma margem de

controle do próprio destino que tinham todos os outros homens?

É ainda Aristóteles que escreve, a esse respeito:

Tampouco existe amizade em relação a um cavalo ou a um boi, ou a um
escravo enquanto escravo, pois as duas partes nada têm em comum; o
escravo é uma ferramenta viva, e a ferramenta é um escravo sem vida.
Não pode portanto haver amizade em relação a um escravo enquanto
escravo, embora possa haver amizade em relação a um escravo como
criatura humana; de fato, parece haver lugar para alguma justiça nas
relações entre uma pessoa livre e qualquer outro ser humano, desde que
esse último possa participar do sistema legal e ser parte em um contrato;
logo pode haver também amizade em relação a um escravo em sua
qualidade de ser humano (Aristóteles; 1985:167)

Portanto, para Aristóteles, ainda que o escravo pudesse ser considerado como coisa ou

ferramenta, isso não anulava sua humanidade e nem mesmo introduzia nela alguma gradação. Como

vimos acima, quando ele arriscou tentar determinar se haveria alguma distinção natural entre os

escravos e os homens livres não o fez sem hesitação. Quando depreciava os povos bárbaros, por

exemplo, o fazia em função de seus modos de viver, da organização de suas relações sociais e

principalmente de suas relações políticas. As tentativas de definição metafísica da inferioridade dos

escravos encontraram barreiras lógicas incontornáveis pelo “método analítico” e impuseram, cada vez

mais e não apenas da parte de Aristóteles, a definição das relações de escravidão em termos

jurídico-políticos.

Necessariamente, essa contradição abriria espaço para o questionamento do próprio

instituto da escravidão. Não ainda, claro, no sentido de sua total supressão, mas permitindo a

flexibilização das situações que conduziam um homem à condição escrava. Percebe-se, por exemplo,

entre os séculos VI e V a.C., uma fraca e pouco difusa tendência em recusar a escravidão de membros

da mesma comunidade (em geral, a escravidão nessas condições era a escravidão por dívida). Por esse

viés, novamente reconhecia-se que a condição escrava não resultava de inferioridade natural. Nas
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reformas políticas empreendidas por Sólon, entre outras coisas, foi abolida a escravidão por dívida

além de se promover o repatriamento de todos os atenienses que em virtude dela haviam sido

vendidos para fora de Atenas. É também a isso que Platão ecoa na rara menção que faz à escravidão n’A

República, condenando a sujeição de gregos pelos próprios gregos e externalizando a inferioridade

para além das fronteiras das cidades-Estado176. A escravidão lentamente passou a ser determinada por

dois fatores principais: ou o resultado da captura de prisioneiros em guerras ou  ainda, e excluídas as

reformas mencionadas acima, a escravidão por dívidas. Como evidência e complemento desse processo

social de definição da inferioridade, ao escravo poderia caber de alguma maneira o direito (por mais

restrito e difícil que fosse) de superar sua condição o que, desse modo, a fazia também transitória.

Mas, na antiguidade, mesmo isso não foi suficiente para neutralizar o problema. Como

escreve Finley (inicialmente citando W. W. Buckland):

Na lei romana177, a escravidão é o único caso no qual, nas fontes ainda
existentes é declarado existir um conflito entre o Ius Gentium e  o Ius
Naturale . Em certo sentido era um conflito acadêmico, visto que a
escravidão prosseguiu; mas nenhuma sociedade pode carregar um conflito
desses dentro de si, em torno de um conjunto tão importante de crenças e
instituições, sem que as tensões venham a eclodir de alguma forma,
independentemente de quão distantes, no tempo e no espaço, as linhas e
conexões possam estar do estímulo original (FINLEY; 1999: 120).

Ainda assim, foi na Antiguidade que se deu a mudança fundamental que viria sustentar muito

mais tarde a inadmissibilidade da escravidão: o esgotamento da explicação naturalista e sua sucessão

pelo estatuto jurídico-político da condição escrava. A persistência da escravidão mostrou que ela podia

ser uma das responsáveis pela fragilização e fragmentação de uma sociedade, dada a contradição sobre

a qual ela se fundava. Isso, no entanto, não impediria a estruturação de novas sociedades, senão em

função dela tendo-a como elemento constitutivo. O mundo medieval conservou e acentuou o caráter

jurídico-político das relações entre desiguais, de modo que aquelas entre vassalos e senhores, bem

176 Parte do diálogo é a seguinte, sendo de Sócrates a primeira pergunta: “ – …Parece justo que as cidades
gregas escravizem Gregos, ou que impeçam as outras desta prática tanto quanto possível, e se habituem a
poupar a raça grega, com receio de cair na escravidão dos bárbaros? – Importa absolutamente poupá-la. –
 Não devem, por conseguinte, possuir nenhum escravo grego, e aconselhar o mesmo aos demais Helenos?
– Absolutamente. Assim poderão voltar-se mais para os bárbaros, e abster-se dos seus (PLATÃO; 2001: 305).
177 Não é despropositada, aqui, a menção a Roma. Segundo Perry Anderson (1992: 55-60), foi o emprego
maciço de mão-de-obra escrava em complexos de produção agrícola (em uma escala até então nunca vista)
um dos fatores que ajudam a explicar a enorme pujança econômica do Império Romano, principalmente se
comparada com a discreta ocupação “costeira” de terras pelos povos da Grécia. A maioria absoluta desses
escravos originava-se da “espetacular série de campanhas que deu a Roma o poder sobre o mundo
mediterrâneo: as Guerras Púnicas, Macedônica…que despejavam cativos militares na Itália para proveito da
classe dominante romana” (ANDERSON; 1992: 58).
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como entre súditos e imperadores eram intensamente reguladas por costumes ou por estatutos legais

escritos (SOBOUL; 1974: 7-40). A separação entre nobres e plebeus certamente significava uma relação

inferior/superior, mas ela dificilmente degenerava numa relação senhor e escravo que permitisse ao

primeiro dispor como quisesse da vida do segundo; especialmente, era inimaginável vendê-lo.

Na modernidade européia, o colonialismo mercantilista dos séculos XV e XVI veio renovar as

tensões relativas à escravidão. Isso porque ao encontro com os habitantes das terras de além-mar,

seguiu-se a tentação de torná-los, como também aos negros africanos, escravos. Um processo de

justificação moral que legitimasse a escravidão em massa logo novamente conduziu o problema às

considerações de ordem metafísica. Se Aristóteles tentou, ao descrever o que seria o escravo por

natureza (em oposição ao escravo por convenção) atribuir esse fato a uma relação deficiente entre o

corpo e a alma, na qual esta perdia a primazia sobre aquele, os europeus entenderam por bem

contornar o problema, concebendo negros e índios como criaturas privadas da alma e por isso

naturalmente escravizáveis. Assimilar negros e índios como parte das paisagens naturais e desapossá-

los de suas almas era uma maneira de torná-los tão domináveis quanto a natureza que, afinal de contas,

havia sido posta por Deus à disposição do homem.

Porém, a consideração metafísica do problema do escravo acontece quando a sustentação do

poder soberano por razões divinas esgotou sua força persuasiva. O esvaziamento daquele argumento

metafísico abriu espaço para a afirmação arbitrária e concentradora do poder, o que se convencionou

chamar de absolutismo. Renunciar à interferência das crenças religiosas na vida política era trazer para

o terreno exclusivamente jurídico-político a regulação das relações sociais assimétricas. E enunciar o

poder secular e absoluto do soberano implicava em concordar com a asserção da igualdade entre

todos os seres humanos, a desigualdade sendo resultado do emprego simultâneo da força e da astúcia

política. Assim, a operação essencialmente  metafísica de conceber a simbolização do escravo como ser

privado de alma acontece quando começava a não ser mais possível utilizar o mesmo argumento para

fundamentar o poder do soberano. Por isso, o deslocamento da influência estruturante da Igreja como

que renovou contradição entre o Ius Gentium e  o Ius Naturale, que retornava, talvez até com mais

força, além de conservar o mesmo potencial fragmentador.

Agora, a noção de inferioridade natural era novamente um problema e manifestava-se em

duas direções distintas. A primeira, a da escravização, era cada vez mais insustentável. Talvez, menos

por altruísmo ou humanismo do que pelas razões amorais impostas pela necessidade da circulação das

mercadorias. Nas colônias onde subsistiu a exploração da mão-de-obra escrava, foi por pouco tempo

possível e, sobretudo necessário, defendê-la como parte dos desígnios divinos. Seu declínio coincide
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com a tendência para a urbanização da Europa em razão de sua industrialização, o que assinala

também a segunda direção do problema da inferioridade, aquela que, para manter-se coerente com a

corrosão do poder real divinamente sustentado precisou, por sua vez, reconhecer a igualdade entre

todos os homens: se o soberano não tinha essa condição por dádiva de Deus, então ele a tinha pelo

exercício da força contra os outros homens. O poder absoluto abre espaço para o rompimento de toda

a ordem das relações jurídico-políticas do mundo medieval. Mas não extingue ou suprime a

possibilidade de se falar em inferioridade natural, tema que se deslocará das esferas metafísica e

jurídica para se acomodar junto ao campo do pensamento científico e “racional”.

3.1.2 O caminho em direção à eugenia

Aos poucos, os termos do problema da inferioridade iriam modificar-se. O escravo moderno

ficava nas colônias; e mesmo ali sua tendência era desaparecer. Entre os europeus, o operário

substituiria o vassalo e, com ele (mas não em virtude dele), surgiriam os novos fenômenos sociais,

urbanos, tais como, entre outros, o aumento da criminalidade ou os surtos epidêmicos resultantes da

ocupação desordenada do espaço das cidades. A história é bem conhecida: a liberação de mão-de-obra

em razão de seu inaproveitamento nos campos; o processo de industrialização e a formação do

proletariado que, sem ter para onde ir, concentrava-se naquilo que cedo se tornaria um conjunto de

aglomerados urbanos cada vez maiores; a insalubridade dos locais de trabalho e das moradias. Tudo

isso trouxe para (bem) perto das elites um novo e adensado grupo social. Os novos problemas

aumentavam, potencializando os antigos. As elites européias, a aristocracia e a alta burguesia, não

hesitaram em identificar um “responsável” e arremessar aos ombros dos pobres toda a “culpa”. Malthus

viu no crescimento geométrico dos pobres um perigo à sobrevivência das elites, antevendo uma

improvável escassez de alimentos; a solução: controlar, não as causas e efeitos da pobreza (como por

exemplo, pensar em aumentar a disponibilidade de alimentos), mas, sim, o número de pobres178. Se já

não era mais possível nem mesmo desejável escravizar continuariam, renovadas, as possibilidades de

inferiorizar e suprimir. É desse contexto, obviamente um contexto de longa duração, que veremos

surgir a eugenia. No último capítulo de sua autobiografia, Memories of My Life, Francis Galton

enumeraria a pobreza como uma dentre as várias características apresentadas pelos “indesejáveis”, os

178 O problema da fome em relação à escassez de alimentos é muito bem trabalhado em DAVIS, Mike.
Holocaustos Coloniais. Rio de Janeiro; Record: 2003. Nele, o autor demonstra como historicamente,
principalmente nas colônias e ex-colônias européias, os surtos de fome responsáveis por centenas de
milhares de mortes quase sempre não guardam relação causal com qualquer tipo de escassez de alimentos.
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que deveriam ser suprimidos. Seria então necessário

to prevent the free propagation of the stock of those who are seriously
afflicted by lunacy, feeble-mindedness, habitual criminality, and
pauperism179 (GALTON; 1908: 311).

Mesmo raquíticos, os argumentos em defesa da escravidão não deram lugar nem à abolição

das crenças sobre inferioridade natural nem à instituição de um regime universal que, reconhecendo a

unicidade e igualdade biológica dos seres humanos preservasse concomitantemente o direito à

diversidade cultural. Perdurou  um sentimento que autorizava a continuidade das práticas de

submissão, legítimas ou não sob qualquer ponto de vista, fosse ele religioso ou político. O que não

significa dizer que elas se fizessem daí por diante da mesma maneira180. Entre as tantas coisas que

significa o marxismo, ele é também uma maneira de explicar histórica e materialmente, de que e como

se originaram as relações sociais e econômicas desiguais a partir do contexto embrionário do

capitalismo. Mas, se o marxismo buscava descrever “cientificamente” o processo que conduziu às

desigualdades de seu tempo, não faltaram também os defensores do uso do mesmo “método

científico” como um modo incontestável de encontrar determinantes biológicos, exteriores a qualquer

historicidade, que explicassem a existência de inferiores e lhes quisessem impedir a reprodução. No

caso da eugenia, seu objetivo não se restringia a identificar os condicionantes que permitiam a

proliferação da imperfeição, mas apresentava-se como um programa de ação contra as forças

degenerativas. Num dos inúmeros artigos que escreveu na defesa da eugenia, Francis Galton181

terminava escrevendo que

Eugenics has a far more than Utopian interest: that it is a living and
growing science, with high and practical aims182(GALTON; 1908).

179 Prevenir a livre propagação da linhagem daqueles que são seriamente afetados pela loucura, deficiência
mental, hábitos criminosos e pobreza.
180 Não pretendemos, ingenuamente, submeter a julgamento a moralidade da antiguidade ou do medievo. O
breve resumo que até aqui se fez quer apenas sublinhar os critérios de avaliação do valor e dos direitos do
indivíduo e dos grupos inferiorizados como subsídio para auxiliar a entender e comparar como elas são
construídas e fundamentadas em Gattaca. Uma avaliação que ignorasse a temporalidade dos sentimentos
morais de cada uma das culturas em consideração seria, além de inoportuna, dados os objetivos estritos
desse trabalho, sobretudo imprópria.
181 Sir Francis Galton é tido como o criador da Eugenia. Foi um nobre inglês e viveu em Londres até seu
falecimento. Seu leque de interesses era variado, indo da geografia à matemática. Rico, criou no London
College a cátedra que leva seu nome e que, segundo suas instruções, deveria dedicar-se ao estudo da
eugenia. Atualmente, praticamente toda a sua obra está disponível para consulta on line no endereço
www.galton.org. As citações e referências à obra de Galton, salvo indicação em contrário, foram retiradas
de  consultas nos fac simile dos documentos originais.
182 A Eugenia tem mais do que um interesse Utópico: ela é uma viva e crescente ciência, com elevados e

http://www.galton.org
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Por isso, forçosamente, quando nas relações sociais a igualdade biológica não é considerada

um dado a priori vemo-nos face à história da eugenia. Não é com ela, certamente, que começamos a

atribuir marcas de superioridade e inferioridade imaginadas como anteriores e determinantes das

relações sociais. Mas é ela que busca a chancela “científica” para legitimar relações hierárquicas

assentadas em “degenerações” biológicas. Isso não seria tão simples quanto dizer que os determinantes

biológicos focalizados pela eugenia são parte da natureza humana, e portanto instintivos, porque assim

o seriam também, por exemplo, a fala e a capacidade de comunicação. Trata-se de sustentar que o

motor da história seriam as diferenças na qualidade dos instintos e da capacidade de manter a própria

sobrevivência: a história somente pode começar acompanhando o constante movimento dos mais

fortes. Assim, escreve Galton

The sense of Original Sin would show, according to my theory, not that
man was fallen from a high estate, but that he was rapidly rising from a
low one. It would therefore confirm the conclusion that has been arrived at
by every independent line of ethnological research, that our forefathers
were utter savages . . . and that after myriads of years of barbarism our
race has but very recently grown to be civilized and religious. (GALTON;
1892: 350).183

Até muito recentemente, a eugenia era considerada uma ciência e aceita como tal também

em alguns meios acadêmicos184 e é um erro pensá-la como um conjunto de idéias consensualmente

ultrapassadas. Nos Estados Unidos ainda hoje são publicados periódicos científicos dedicados ao

estudo da eugenia e sua repercussão no melhoramento da humanidade. São textos sobre, por

exemplo, os inconvenientes da “reprodução disgênica”185, ou seja, a consideração de que processos

reprodutivos aleatórios186 sejam responsáveis por favorecer o aumento das características físicas

“inferiores” e comportamentais socialmente desagregadoras. Embora a simples existência de sites não

práticos objetivos.
183 O sentido do Pecado Original poderia mostrar, de acordo com minha teoria, não que o homem caiu de
um elevado estado, mas que ele rapidamente ascendeu desde um inferior. Poderia confirmar a conclusão a
que chegou cada linha independente da pesquisa etnológica, que nossos antepassados eram completos
selvagens…e que após miríades de anos de barbarismos nossa raça veio a ser, recentemente civilizada e
religiosa.
184 No Brasil, algumas derivações do pensamento eugênico – como a idéia de que o criminoso potencial
pode ser identificado pela forma do seu crânio, de seus pés ou mãos – eram ensinadas, até pelo menos o
início da década de 1990, em pelo menos duas Faculdades de Direito, na cadeira de Medicina Legal
(RINALDI: 1998).
185 VAN COURT,  Marian. Unwanted Births And Dysgenic Reproduction In The United States. The Eugenics Bulletin.

Spring 1983.
186 Por processos reprodutivos aleatórios devem-se entender as uniões não planejadas de modo a garantir a
perpetuação das características excelentes das raças.
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deva ser evidência suficiente da representatividade de posicionamentos sócio-políticos, qualquer

rápida pesquisa na Internet revela uma ainda consistente crença na eficácia da eugenia. Mas isso não se

verifica apenas entre militantes ou estudiosos da causa eugênica: uma das ações de promoção de

Gattaca consistiu na publicação de anúncios que prometiam modificar embriões adicionando-lhes

melhoramentos genéticos, tais como o aumento do quociente de inteligência ou da capacidade

cognitiva, promessa de intensificação de performance nos esportes, entre outras. Produziu-se um

contexto no qual o melhoramento genético parecia já disponível, como uma mercadoria qualquer.

Como resultado, o número telefônico (1-888-BEST-DNA187) mencionado no anúncio recebeu centenas

de ligações de pais e mães interessados em evitar que seus filhos pudessem vir a ser as mais

“estúpida[s] criança[s] da vizinhança”188. Somente então se informava aos “potenciais consumidores”

de que se tratava, na verdade, da propaganda do filme Gattaca.

Não seria recomendável tentar reduzir a eugenia unicamente a um conceito, e sua

considerável propagação desde a Inglaterra, quando foi pela primeira vez proposta, não autoriza que

se tente separá-la de sua história, buscando o que seria alguma forma puramente conceitual,

desvirtuada e mal compreendida. Por isso, o que segue é apenas uma primeira aproximação sobre a

matriz das idéias eugênicas:

187 Ver o capítulo 6, Designer Babies: Living in a Gattaca World (NOTTINGHAM: 2000). Não é possível
fornecer página correta da citação porque o livro de Stephen Nottingham também está disponível
eletronicamente e a versão consultada foi impressa por nós, não correspondendo a paginação à edição
original.
188 A citação completa é a seguinte: “Some will hate it, some will love it, but biotechnology is inevitably
leading to a world in which plants, animals and human beings are going to be partly man-made …Suppose
parents could add 30 points to their children’s IQ. Wouldn’t you want to do it? And if you don’t, you child
will be the stupidest child in the neighborhood”. THUROW, Lester. Creating Wealth: The New Rules for
Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy. New York: Harper Collins, 1999, p.
33. Citado em CENTER FOR GENETICS AND SOCIETY. The New Technologies of Human Genetic
Modification: a Threshold Challenge for Humanity. Oakland: 2002, p. 13. Os documentos publicados pelo
Center for Genetics and Society também podem ser encontrados em www.genetics-and-society.org.
Acrescente-se que há uma volumosa e consistente bibliografia dedicada a demonstrar a arbitrariedade dos
testes de quociente de inteligência como medidores eficazes da capacidade cognitiva. A título de exemplo,
ver GOULD, Stephen Jay. A Teoria do QI Hereditário. A Falsa Medida do Homem. São Paulo: Martins
Fontes, 1999; e LEWONTIN, R. C. Estará tudo nos genes? Biologia Como Ideologia: a doutrina do ADN.
Lisboa: Relógio D’Água, 1998. À página 61, Lewontin, escreve: “o que é efectivamente que medem os testes
de Q.I.? Eles são uma combinação de questões numéricas, de vocabulário, de educação e de um conjunto
de atitudes. Os testes inquirem coisas como ‘Quem foi Wilkins McCawber?’, ‘qual o sentido de sudífero?’, ‘o
que deve uma rapariga fazer se o rapaz lhe bater?’ (Bater no rapaz não é a resposta certa!). E como sabemos
que alguém que desempenhe bem este teste é inteligente? Sabemo-lo porque, de facto, os testes são
aferidos para apanhar precisamente as crianças que já foram rotuladas de ‘inteligentes’ pelo professor. Os
testes de Q.I. são instrumentos para dar um brilho aparentemente objectivo e ‘científico’ aos preconceitos
sociais das instituições educacionais”.

http://www.genetics-and-society.org
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a eugenia, como o próprio nome indica, é a ciência que se propõe traçar
programas sob cujas diretrizes as crianças nascerão sadias e perfeitas,
graças, sobretudo à aplicação das leis da hereditariedade à vida humana.
Os fatores que impedem o progresso mental e físico da raça são chamados
disgênicos . A eugenia positiva ou construtiva tem por objetivo próprio

reunir apenas indivíduos biologicamente superiores, ao passo que a
eugenia negativa ou restritiva tenta, por meio de vários programas, evitar
a propagação dos inaptos (MURRAY; 1947:86)189.

Seria adequado atribuir a Francis Galton o título de criador (ou, talvez, melhor seria dizer um

proponente), da eugenia?  Seria unicamente por sua (inegável) perseverança e responsabilidade

individual que se desenvolveram as várias “aplicações” do pensamento eugênico, quando nem mesmo

a própria palavra que o viria designar era de uso corrente? Em mais de um momento em seus textos e

discursos ele dá-se ao trabalho de apresentar o conceito que havia criado e o termo que o representa

ao leitor e ao ouvinte:

the Science of Eugenics (pronounced with a soft g, as in the name of the
Empress Eugénie and in the word Genesis190) (GALTON; 1908).191

Em outro momento, num debate192 na Sociological Society, H. G. Wells, entre outras críticas

à exposição de Galton, sugeriu a substituição do termo eugenia por outro que representasse melhor o

conjunto de dados e proposições enumeradas por Galton: stirpiculture193. Wells não aceitava como

evidência ipso facto que os excelentes hereditários, reforçados por casamentos adequados, explicariam

189 Nesse livro de 1947, o autor dedica-se à elaborar uma obra de “sociologia católica”. Sua tentativa é a de
construir uma composição entre as ciências (nesse caso, a sociologia e a eugenia) e os pressupostos cristãos
católicos que minimize os pontos de vista inconciliáveis. É a partir desse programa que o autor começa a
distinguir a eugenia como ciência daquela propagandeada por “entusiastas apressados”. Querendo
contribuir para essa avaliação ao mesmo tempo cristã e científica, o autor lembra o quão pouco invasiva
seria, por exemplo, uma cirurgia de esterilização masculina (a vasectomia, termo não empregado no livro),
que tão somente impediria a reprodução dos indivíduos socialmente indesejáveis, sem modificar o desejo
ou o  comportamento sexual. Segundo esse raciocínio, essa seria uma técnica de eugenia negativa benéfica
para a sociedade e aceitável para os cristãos (que já não tinham maiores restrições aos programas de
eugenia positiva) porque contribuía para a erradicação dos fatores disgênicos sem que se violentasse os
indivíduos seus propagadores.
190 A menção ao Gênesis, como facilmente se vê, não é gratuita: para seu criador, a eugenia deve ocupar com
justiça o lugar de sucessora da natureza no comando do processo de reprodução da vida. Foi esse mesmo
espírito que orientou a criação, para Gattaca,  do título alternativo The Eight Day.
191 A Ciência da Eugenia (pronucia-se com um leve g, como no nome Empress Eugénie e na palavra Gênesis).
192 Acontecido na School of Economies da London University, em 16 de maio de 1904, transcrito e publicado
sob o título “Eugenics: its Definition, Scope, and Aims” no The American Journal of Sociology , Vol. X, nº 1,
julhode 1904.
193 O neologismo foi composto pela junção das palavras culture, que dispensa tradução, e do termo latino
stirpi, que significa “tronco, cepa, raiz”. Numa tradução livre, stirpiculture significa algo como “cultura da
linhagem” ou “da estirpe”.
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a existência de famílias em que eminentes juristas sucediam-se geração após geração. Para ele, aquela

perpetuação hereditária era facilitada pelas vantagens sociais resultantes da posição socioeconômica

das famílias. Parte da (breve) refutação de Galton expressa muito bem sua relação com o termo

eugenia

I myself invented it [stirpiculture], and deliberately changed it for
"eugenics."194

A imediata demanda pela manipulação genética evidenciada pela ação de marketing de

Gattaca que há pouco mencionamos, pode demonstrar a existência de uma permeabilidade da

opinião pública, senão mesmo uma expectativa desejante, em favor de seu emprego imediato.

Analogamente, a relativamente rápida carreira das idéias eugênicas desde o meio do século XIX (com,

por exemplo, a instituição de programas públicos de esterilização em massa na Alemanha e nos

Estados Unidos) também demonstra que a simples existência de relações entre grupos socialmente

desiguais poderia favorecer qualquer artifício que, além de endossar a ordem assimétrica, servisse

como permissão para a supressão física daqueles tidos como inferiores. No debate da Sociological

Society, de seus dezoito interlocutores Galton escutou pequenas ressalvas e adendos, mas poucas

refutações eloqüentes, como a de H. G. Wells195. Por essa perspectiva, e sem negar a importância de

Galton como precursor da eugenia, ele talvez pudesse ser considerado como pouco mais do que o

veículo por meio do qual expressaram-se os que ansiavam por intervenções mais enérgicas na defesa

da sociedade dos “homens bons”.

Galton dividia a sociedade em três tipos principais de pessoas:

a small class of "desirables , a large class of "passables," of whom nothing
more will be said here, and a small class of "undesirables." It would
clearly be advantageous to the country if social and moral support as well
as timely material help were extended to the desirables, and not
monopolized as it is now apt to be by the undesirables196 (GALTON; 1908a:

194 Eu mesmo o inventei [o termo stirpiculture], e deliberadamente o substituí por “eugenia”.
195 Não podendo reproduzir toda a extensão e o significado do debate, reproduzimos parte da (violenta)
intervenção de George Bernard Shaw em defesa da eugenia: “What we must fight for is freedom to breed
the race without being hampered by the mass of irrelevant conditions implied in the institution of marriage.
If our morality is attacked, we can carry the War into the enemy's country by reminding the public that the
real objection to breeding by marriage is that marriage places no restraint on debauchery as long as it is
monogamic, whereas eugenic breeding would effectually protect the mothers and fathers of the race from
any abuse of their relations.” Shaw ainda alerta para o quão urgente seria a implementação das medidas
eugênicas que, do contrário, tornar-se-iam “mere Platonic speculation” (GALTON; 1904)
196 Uma pequena classe de “desejáveis, uma classe maior dos “aceitáveis”, de quem nada mais será dito aqui,
e uma pequena classe dos “indesejáveis”. Será claramente vantajoso para o país se apoio social e moral bem
como oportunamente ajuda material forem oferecidos aos desejáveis, e não monopolizado como agora o
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322).

Ele procurava defender da má influência oferecida pelos “indesejáveis” aquilo que acreditava

serem as instituições fundamentais da sociedade. Para isso, sublinhava de que maneira elas eram

prejudicadas ou atrasadas pela reprodução indesejada, tendo como precursor o exemplo das

sociedades do passado. Nelas, sua permissividade com a existência dos “indesejáveis” combinou-se à

inabilidade em incentivar o aumento dos “desejáveis” e daí depreendiam-se as causas de sua corrosão:

assim, condenou a sociedade medieval pelo costume de encaminhar pelo menos um dos membros de

cada família nobre à carreira eclesiástica; e o fez não contrariamente à religião em si mesma ou ao

costume, mas em razão da exigência do celibato compulsório exigido pela Igreja Católica. Essa

associação teria feito perder-se a reprodução de parte significativa de muitos dos melhores indivíduos

das famílias nobres. E isso significava o intolerável desperdício de inúmeros patrimônios genéticos

superiores. Seguindo a mesma linha argumentativa, Galton acreditava que se colocava a democracia

também em risco caso não se restringisse a cidadania apenas aos cidadãos “hábeis”. Quanto aos

recursos do Estado, não deveriam ser gastos com a manutenção das vidas dos inúteis; ao contrário,

deveriam ser investidos na promoção e na melhora contínua das condições da vida e da educação dos

melhores. O principal meio pelo qual se poderia obter a progressiva melhoria do patrimônio genético

coletivo197 seria o controle dos casamentos. Seu entusiasmo com essa solução para o problema da

degeneração da sociedade era tanto, que ele previa em seus primeiros textos a possibilidade da

erradicação dos indesejáveis transcorrido o tempo de apenas uma geração. Mais tarde, admitiu ter sido

excessivamente otimista, subestimando as resistências à plena aceitação de suas idéias (GALTON;

1908a: 317-318). Como bom nobre, praticava regularmente a caridade, procurando demonstrar ser

capaz do sentimento de compaixão; também por isso, Galton recusou-se a propor a eliminação física198

dos inferiores. Se os casamentos produzissem rapidamente o tão desejado efeito positivo, seria

suficiente isolar os indesejáveis, deixando-os perecer por si mesmos. As medidas “positivas” dos

esboços do primeiro programa eugênico deveriam ser completadas impedindo a procriação dos

pelos indesejáveis.
197 Segundo Jeremy Rifkin, “em 1914, Harry H. Laughlin publicou um relatório da Associação
Norte-Americana de Criadores, no qual afirmava: ‘o idioplasma deve ser visto pela sociedade como sua
propriedade, e não do indivíduo que o carrega’” (RIFKIN; 1999: 129).
198 Ainda George Bernard Shaw, em sua intervenção no debate da Sociological Society: “it was said that when
there were fewer children each child would receive more care and nourishment, and have a better chance
of surviving to maturity. But a mere reduction in the severity of the struggle for existence is no substitute
for positive steps for the improvement of such a deplorable piece of work as man. We may even allow,
without countenancing for a moment the crudities of neo-Darwinism that it may conceivably do more harm
than good (GALTON; 1904).”
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indesejáveis. Obviamente, isto implicava não apenas o confinamento, mas também a esterilização em

massa.

3.1.3 As eugenias: Alemanha e Estados Unidos

A história da eugenia teria curta carreira e mereceria menores atenções se não fosse o curso

que tomou em dois dos maiores Estados-nação do mundo: os Estados Unidos e a Alemanha. Nisso,

contrariou até mesmo as melhores expectativas de seu primeiro proponente. Desde a primeira década

do século XX, diferentes nações resolveram por bem organizar programas eugenistas. Há desde

exemplos menos elaborados, como o de nações que adotaram políticas simples de controle de

casamentos, desestimulando determinados tipos de união, até aquelas que confeccionaram estatutos

legais cujo alcance e detalhamento testemunham a vontade inequívoca de fazer da eugenia uma

espécie de política de Estado. Assim aconteceu na Noruega e da Dinamarca, entre outros países

(EUGENICAL NEWS; 1933: 89 e 93). O programa norueguês, por exemplo, contava com três tipos de

intervenção: Higiene Negativa da Raça, Higiene Positiva da Raça e Higiene Profilática da Raça; esta

última designava as ações desenvolvidas para evitar o “envenenamento da raça”, tais como

A health declaration before marriage, the prevention of race crossing
between superior and inferior races, the biological registration of the
whole nation with records giving data of valuable transmissible qualities,
and biological control of immigration (EUGENICAL NEWS; 1933: 93).

Nos Estados Unidos, até pelo menos o começo da década de 1970 havia unidades federadas

que ainda possuíam leis que autorizavam e estimulavam a esterilização dos “incapazes”. Ações de

incentivo à seleção de imigrantes199, controle de casamentos  e esterilização em diferentes níveis e

escalas foram relativamente comuns durante todo o século XX. Em maior ou menor medida, as

políticas americanas combinaram ações de eugenia positiva e negativa, sempre com a promessa de que

em breve o círculo virtuoso produzido pelas políticas eugênicas romperia a tendência “alarmante” do

aumento do número de seres inferiores.

Entretanto, em nenhum lugar como na Alemanha Nazista as políticas de eliminação com base

em justificativas eugênicas prosperaram tanto. Algumas características singularizaram as políticas

199 Galton chegou a discutir maneiras de aproveitar a imigração como uma das formas de aumentar o
contingente dos excelentes numa nação. Segundo ele, as fronteiras deveriam estar sempre abertas aos
imigrantes das classes superiores que por qualquer motivo tivessem sido forçados a deixar seus países.
Deveriam ser bem recebidos e incentivados a se casar e a ter filhos. Aos imigrantes das classes inferiores, no
entanto, fronteiras fechadas.
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eugênicas da Alemanha de Hitler; e muitas vezes já se tentou compreender a eugenia nazista.

As explicações que apelam para a insanidade mental dos líderes nacional-socialistas são

extremamente reducionistas na medida em que desconsideram a escala na qual uma sociedade possa

ser controlada pela demência. A explicação de ordem política, vê na construção de um regime

totalitário a instauração de um mecanismo de funcionamento que, desencadeado, dá pouco espaço à

reação e a resistência da população (e claro, isso não implicava prescindir das táticas de

convencimento e simpatia para garantir o mínimo de adesão). Nesse caso, uma disposição racista e

eugênica seria reforçada pela cadeia do medo que impede a moralização negativa de atos que em

situação “normal” não se fariam sem, pelo menos, hesitação200. Isso, sem mencionar também a

simbolização constante de grupos sociais como inimigos, o que impõe, pelo próprio fato de existir,

risco ao regime político, ao Estado e à nação. A geração infinita de inimigos do Estado e da nação

precisaria ser o combustível para manter vivo o estado de mobilização permanente dos corpos e dos

espíritos atentos às ameaças. Sem querer aventurar uma explicação para um tema tão controverso,

entendemos que a idéia de que se estivesse em jogo no nacional-socialismo esse (falso) moto-perpétuo

político, ele talvez viesse a retirar ou a enfraquecer a especificidade dos jogos associativos que

culminaram na escolha de cada um dos grupos de elimináveis pelo regime. Dito de outro modo, se o

problema fosse apenas a geração de inimigos para o Estado e para a nação, se estes seriam os débeis

mentais, os judeus, os negros ou os franceses, seria indiferente. Com isso não se arrisca dizer que

haveria boas ou melhores razões para o genocídio, o assassínio em massa ou a matança organizada de

doentes de qualquer tipo. Mas seria interessante que tivéssemos como princípio a idéia de que, se não

há justificativa racional ou plausível para fundamentar a escolha do inimigo, o sistema que o escolhia

não era tão gratuito a ponto de tornar sua escolha totalmente arbitrária. Por isso, nosso olhar deveria

então se deter no regime de razões e associações utilizado pelos nacional-socialistas para apontar os

elimináveis. Se tomarmos essa precaução, constataremos que, no início do governo de Adolf Hitler, a

primeira ofensiva genocida organizada e comandada a partir do Estado não teve como principal

objetivo a eliminação de judeus.

Há algumas coincidências e outras tantas diferenças entre o que escreveu Francis Galton

sobre “sua” eugenia e o que os nacional-socialistas diziam e faziam. Em primeiro lugar, a Alemanha sob

o nazismo optou principalmente pelas ações eugênicas negativas. Como mencionado acima, a eugenia

200 Essa situação “normal” e a expectativa de hesitação correspondem à uma visão positiva do que seria a vida
em sociedade. Significa que há um nível de consciência moral que impediria a instauração de um regime de
barbárie mesmo na ausência de uma qualquer autoridade coletiva: é o oposto do contrato hobesiano.
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negativa tem por objetivo evitar que seja permitida a procriação dos “indesejáveis”. No ano de 1933, o

mesmo da ascensão de Hitler ao poder, publica-se a primeira das leis que permitiram o início do

processo de purificação da nação alemã: a “Lei para a Prevenção da Progênie Defeituosa”201, que dá ao

Estado o poder de ordenar a esterilização compulsória dos doentes. Por ela, os portadores de “serious

bodily or mental defects” e com alta probabilidade de transmissão hereditária passavam a ser

considerados esterilizáveis, e seu aparelho reprodutivo ficava disponível para os mecanismos de

controle do Estado. Além de “todos os que sofrem do alcoolismo”, outros oito tipos de “doenças” eram

objetos da lei: debilidade mental hereditária, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, epilepsia

hereditária, Coréia de Huntington, cegueira hereditária, surdez hereditária, graves deformações

corporais hereditárias. O processo de esterilização obedeceria a um aparentemente rígido processo

burocrático, com a instauração de Cortes Eugênicas locais (formadas por dois médicos e um juiz), além

de uma Suprema Corte Eugênica, sendo estas as duas únicas instâncias processuais. Não cabia recurso

a uma decisão da Suprema Corte Eugênica. Um dos médicos deveria ser “aprovado pelo German Reich

bem como particularmente versado em Eugenia”202. Por essa lei não era de fato o Estado o responsável

pela localização dos esterilizáveis (embora, após serem denunciados, se tornasse uma obrigação

torná-los inférteis): em primeiro lugar, o portador da “doença” hereditária poderia (na verdade,

deveria, se fosse capaz) requerer sua própria esterilização; se ele fosse incompetente, deficiente mental

ou menor de dezoito anos, um seu representante legal deveria fazê-lo; ainda, médicos do sistema de

saúde pública e superintendentes do sistema penitenciário poderiam iniciar processos de petição de

esterilização junto às Cortes Eugênicas. A legislação envolvia parte significativa da sociedade; por isso, a

aceitação da existência de inferioridades naturais artificialmente erradicáveis era parte de um

sentimento majoritário, fracamente repelido, o que ajuda a explicar o voluntarismo necessário à

seleção dos hereditariamente nocivos. Nesse primeiro momento, o Estado não organiza um sistema

burocrático responsável por todo o processo; especificamente, é significativo o fato de que não é ele

quem o inicia para cada um dos indivíduos. A idéia de que alguém seja capaz de compreender-se como

“hereditariamente nocivo” e assim denuncie a si próprio, requerendo a própria esterilização,

testemunha a expectativa de que os valores de uma sociedade purificada de doenças são

201 Ainda em 1933, os entusiastas da eugenia nos Estados Unidos conseguiram uma cópia da lei junto à
representação diplomática da Alemanha para a qual a tradução aqui citada. Ver: Eugenical Sterilization in
Germany. Eugenical News. 1933, Vol. 18, No. 5, 89-93.
202 Peter Cohen relata que nenhuma outra profissão teve tantos de seus membros pertencendo às fileiras do
Partido Nacional-socialista quanto a profissão de médico: cerca de 45% deles eram filiados ao NSDAP.
Houve a inabilitação dos médicos judeus e a criação de cursos de formação de medicina nazista (COHEN;
1999: 21 minutos).
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compartilhados por todos como elemento constitutivo e mantenedor da nação e como tal tornados

uma obrigação individual.

Em Arquitetura da Destruição, reproduz-se a fala de um narrador (não identificado) que

expõe a motivação e a expectativa trazida com a nova lei:

esta lei vai ajudar a eliminar a doença. É vital o auxílio aos fortes e
sadios  (COHEN; 1999: 17 minutos).

Por ela, é possível diferenciar o programa eugênico de Galton daquele das iniciativas

nacional-socialistas. O documentário de Peter Cohen explora os primeiros assassinatos perpetrados

pelos nazistas em nome das políticas de higienização racial e da eugenia como que sendo um

experimento na consolidação daquelas que seriam as melhores técnicas do assassínio em massa203. No

entanto, tal como aconteceu com a íntima relação estabelecida entre a artes de vanguarda, demência,

perversão e degeneração mental, a eliminação dos doentes mentais e portadores de outras deficiências

físicas e comportamentos anti-sociais complementava-se com as definições nazistas para beleza, saúde

e higiene. Para os nazistas, “a arte tem o dever de representar a raça” tal como aconteceu na

Antiguidade e por isso são intoleráveis a degeneração e a perversão artísticas. As obras de arte de

vanguarda, o regime nacional-socialista, antes de destruí-las, as confiscava e expunha à execração

pública em Exposições de Arte Degenerada. Praticamente ao mesmo tempo, quase no mesmo ano (a

Lei de Prevenção da Progênie Defeituosa estabelecia o primeiro de janeiro de 1934 como a data de

início de sua vigência), começaram os primeiros recolhimentos de doentes mentais, boa parte deles à

revelia do desejo da família204. A Lei de julho de 1933 foi o início do processo de seleção, identificação

e eliminação de todos aqueles considerados um estorvo à sobrevivência da raça ariana. Mais tarde, o

novo homem alemão também deveria ser o produto da desinfecção do ambiente resultante da

eliminação do “vírus judeu”. Porém, muito antes de proceder à “solução final”, o regime

nacional-socialista já havia começado as políticas de eliminação de “indesejáveis”. Hitler declarou em

dado momento que

nosso primeiro princípio de beleza é saúde; os métodos da ciência vão
assegurar isso; o médico passa a ser perito em estética. Problemas estéticos

203 Afinal, era preciso desenvolver um conjunto de tecnologias que automatizasse o processo de eliminação
de 11 milhões de pessoas, incluindo maneiras de tornar o procedimento menos emocionalmente doloroso
para os carrascos. Göering vangloriava-se do fim dos banhos de sangue trazido pelo uso das câmaras de gás,
uma maneira mais digna de dar fim às vidas dos judeus; mas o fato é que o regime estava consciente da
ineficácia do fuzilamento como instrumento de eliminação em massa.
204 Lembremos que Lei de Esterilização facultava também a médicos públicos e a superintendentes de
penitenciárias o direito de requerer esterilizações.
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são problemas médicos (COHEN; 1999: 19 minutos)

Uma das características do nazismo foi, a composição de um programa de ação para o

presente que articulava uma visão recuperadora do passado, romântica e nostálgica, ao mesmo tempo

em que instrumentalizava as técnicas e as ciências, prescindindo do pensamento racionalista lhes

acompanhou o desenvolvimento (HERF; 1990). Uli Linke coloca admiravelmente o problema:

In the modern era, ever more radical explorations and interventions in the
pursuit of knowledge began, inexorably leading the medical gaze into the
interior of the body itself. Disease was associated with that which was
taboo, contaminated, and filthy, particularly when it was supposed that
disease posed a danger to public health. Cleanliness was linked to political
stability, and healthy behavior gradually folded into a capitalist definition
of moral behavior. How did an aesthetic of race emerge from this
modernist vision of the body? (LINKE; 1999: 12-13).

O programa de Galton é debilmente relacionável com o que Linke chama de “estética da

raça”. Enquanto ele também pensa o “auxílio aos fortes e sadios”, ele não o faz nos mesmos termos da

eugenia e da propaganda nazista. Para Galton, o fortalecimento das camadas superiores poderia ser dar

em cada uma das nações, que não eram vistas como mutuamente excludentes. Uma qualquer “raça

britânica” nunca esteve em questão. O mesmo pode ser dito em para os americanos que aplaudiram a

instauração de Lei de Esterilização alemã como mais um avanço da causa eugênica. Num artigo
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publicado na Eugenical News (1933) e  dedicado ao elogio da legislação eugênica nazista, essa

expectativa internacionalista fica bem clara:

Just as nations have codified their sanitary laws, one of the legal and
scientific tasks for each of the nations in the near future is to codify its own
eugenical statutes  particularly those relating to immigration,
deportation, marriage and sterilization (EUGENICAL NEWS; 1933: 90)205

Se se realizasse o que esperavam os americanos, na regulagem do trânsito internacional de

pessoas somente seria admitida a circulação segundo critérios eugênicos. Caberia a cada um dos países

providenciar mecanismos locais de perfeccionalização da raça e é mesmo possível imaginar algum tipo

de organismo internacional voltado ao estímulo e à fiscalização da aplicação dos programas eugênicos.

A combinação de imigração controlada a partir de restrições de ordem eugênica com a deportação dos

indesejáveis (duplamente, como imigrantes e “inferiores”) remeteria à esfera das soberanias nacionais

o dever de erradicar localmente os indesejados. Com a instauração de um regime eugênico universal,

não teria mais lugar a proteção que o Estado oferece a seus cidadãos natos. O pior dos crimes seria

nascer geneticamente inadequado, já que se esperava que essa condição fosse inaceitável em qualquer

lugar. Mesmo deportado, o cidadão seria de alguma maneira esterilizado ou eliminado.

205 Tal como as nações codificaram suas leis sanitárias, uma das tarefas legais e científicas para cada uma das
nações no futuro próximo é codificar seus próprios estatutos eugênicos – em particular aqueles
relacionados à imigração, deportação, casamento e esterilização.
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Por mais que tudo isso soe absurdo, o fato é que a maneira pela qual o nacional-socialismo

vinculou o problema da eugenia à raça ariana (e não à raça humana), distanciava-o de Galton e dos

programas eugênicos americanos (o que não diminui em nada sua violência e arbitrariedade). Em que

pesem as conhecidas “experiências” com seres humanos levadas a cabo nos campos de concentração, o

discurso da excelência da raça ariana construía-se sob a crença de que nela nada havia para ser

aprimorado. O ariano era o ápice da evolução da raça humana. Não apenas o corpo, mas o espírito

alemão era perfeito e o que deslustrava seu brilho eram condições externas, cuja superação seria

necessária.

3.2 O que é Gattaca

Vanoye e Goliot-Lété (1994) afirmam que uma entre as

fraquezas encontradas em certas análises [de filmes] de estudantes (ou de
outros  verifica-se no momento em que a pessoa acredita estar
interpretando, reconstruindo, quando se contenta em descrever  ( VANOYE;
GOLIOT-LÉTÉ: 1994, 16).

Imagens e textos não são mutuamente comutáveis; uma imagem não é transliterável e o

inverso também é verdadeiro e por isso os procedimentos usuais empregados em análises de textos

não se aplicam imediatamente à análise fílmica. O trabalho do historiador implica em algum grau a

necessidade da descrição de alguns conjuntos de documentos; isso deve se dar de maneira a que,

resumindo-os, simultaneamente produza seu trabalho analítico. Ao analisar filmes, e sendo estes

irredutíveis ao texto, o historiador reproduz seqüências de fotogramas quase da mesma maneira que

cita fontes escritas, um procedimento que se situa ao meio do caminho entre o filme mesmo e o texto.

Assim temos, de um lado, a possibilidade de que a descrição substitua erroneamente a análise e a

interpretação; de outro, a necessidade de se descrever cenas e seqüências como uma das exigências do

trabalho historiográfico.

Antes de proceder à análise dos aspectos que julgamos relevantes considerar sobre

Gattaca206, faremos um resumo da história do filme, qualificando e apresentando seus principais

206 Sempre que julgarmos necessário, nos referiremos aos filmes a partir de seu título original. Como é
sabido, as traduções e adaptações de títulos para a língua portuguesa, freqüentemente não apenas não
correspondem aos seus significados em suas línguas de origem, como são objeto de adaptações ou adições
que alteram sensivelmente o sentido primeiramente atribuído aos títulos quando de sua criação. Gattaca
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personagens. Gostaríamos que se considerasse nesse momento o que dissemos acima: esse trabalho de

resumo e apresentação não constitui o núcleo de nosso esforço analítico mas, tampouco, pode ser

considerado algo que lhe é externo ou anterior. Não tem a pretensão de substituir o filme e não se

esgota nessa introdução. A distinção possível entre descrição e interpretação é muito mais conceitual

do que factual e, no trabalho a seguir, uma e outra se dão simultaneamente.

Em Gattaca, Gattaca é uma corporação que organiza viagens espaciais, quando ir ao espaço

havia se tornado relativamente corriqueiro. Não a ponto da promoção de viagens turísticas: os

lançamentos assemelham-se mais às clássicas (na literatura e no cinema) expedições com interesse

científico. Lá trabalha um dos protagonistas, Vincent Freeman. Na sociedade onde vive, ele até teria o

direito de candidatar-se a um emprego em Gattaca, porém não é o que acontece. Mesmo que tentasse,

jamais seria admitido como funcionário. Isso, porque Vincent é um In-Valid, um ser humano cujo

perfil genético determina, além das imperfeições de nascença (miopia, entre outras), uma altíssima

probabilidade de desenvolvimento de doenças graves do coração. Vincent tem uma expectativa de vida

de pouco mais do que 30 anos. Às pessoas como ele, a sociedade do futuro de Gattaca reserva

atividades de baixo prestígio social e modesto retorno financeiro. Mesmo conservando o traço

hierárquico e assimétrico característico, as relações de uma sociedade de classes foram, entretanto,

redefinidas de modo a acomodar os patrimônios genéticos individuais como seu fator determinante.

Nesse contexto, a expressão “herança genética” perde seu valor heurístico, já que no filme o indivíduo

totalmente apto e capaz é exatamente aquele cujos pais rejeitaram, por ser considerado ineficiente, o

processo indeterminado que a ela dá origem.

Vincent nunca se conformou com as limitações impostas por sua condição In-Valid, que

sempre manteriam fechadas, para ele, as portas de Gattaca. Em uma dessas coincidências que somente

um enredo de filme pode arranjar, o Vincent que desde menino sonhou em realizar viagens espaciais

consegue, adulto, o único tipo de emprego que lhe cabe naquela ordem de relações, o de faxineiro, e

prestando serviços exatamente em Gattaca. A proximidade o ajuda a alimentar o sonho; ao mesmo

ganhou, no Brasil, o originalmente inexistente subtítulo “a experiência genética”. A sociedade do futuro de
Gattaca não é simplesmente um experimento genético, como veremos no decorrer deste texto. A Columbia
Pictures, produtora e distribuidora do filme nos Estados Unidos, propôs o título alternativo The Eight
Day, raramente utilizado, mas que não é tão estranho ao filme como o da “tradução” brasileira ( já que é
comum a relação entre os problemas ligados à manipulação genética e a expressão “brincar de Deus”, o
“oitavo dia” significando, obviamente, o dia número oito da criação, este de parte do homem e após os sete
primeiros empreendidos pelo Deus cristão). O mesmo procedimento ocorreu com um outro filme utilizado
neste trabalho. Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que significa
literalmente algo como “Dr. Estranho Amor ou como aprendi a parar de me preocupar e passei a amar a
Bomba” recebeu no Brasil o nada explicativo título Doutor Fantástico.
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tempo, poderia conhecer intimamente o dia-a-dia da empresa. Mas apenas isso nunca seria suficiente.

Obstinado, Vincent, se quisesse mesmo tornar-se “astronauta”, precisaria fazer-se infiltrar ilegalmente

em Gattaca.

Eugene Jerome Morrow, Valid, DNA potencialmente perfeito, nadador, foi vítima de um

atropelamento que o deixou paraplégico. Seu DNA tornar-se-ia o passaporte de Vincent para entrar em

Gattaca. Em procedimento ilícito, um homem chamado German intermediará o encontro dos dois.

Providenciará as modificações estéticas necessárias – inclusive uma cirurgia para aumentar a estatura

de Vincent, consideravelmente mais baixa do que a de Eugene – e parte das estratégias para burlar os

protocolos de segurança que mediam o acesso e a permanência nas dependências da corporação. De

posse de sua “identidade”, Vincent assumirá o lugar de Eugene Jerome; isso lhe permite candidatar-se

ao emprego em Gattaca. Em troca, ele oferecerá parte dos seus salários a German e ao ex-nadador

paraplégico. Nesse momento da narrativa, Vincent “desaparecerá”: daí em diante será chamado

Jerome; seu fornecedor de DNA conservará o nome Eugene. Concebido (ou seria construído?) para ser

um nadador vitorioso, Eugene não suporta a medalha de prata que conquistou na mais importante

competição de sua vida. Seu sobrenome, Morrow – corruptela  de tomorrow, que significa literalmente

o dia seguinte – alegoriza a relação problemática do sujeito com um destino que lhe foi imposto, como

fado. “Derrotado”, tenta o suicídio e é assim que perde o movimento dos membros inferiores.

Dependente de seu próprio desempenho nas piscinas, quando nenhuma estrutura social poderia

assegurar-lhe a vitória – lembremos aqui que no caso de outras profissões, o sistema de

reconhecimento da excelência individual a partir do perfil genético garante de antemão o sucesso dos

predestinados a serem vitoriosos; entretanto, em competição aberta, apenas a performance individual

assegura o cumprimento do destino – é a relação com Vincent que o faz compreender o próprio

insucesso. Compreendendo os motivos do esvaziamento do sentido de sua vida, Eugene providencia a

própria morte; desta vez, sem erros.

A narração inicia-se quando poucos dias separam Vincent de uma das mais importantes

missões espaciais: a expedição à lua Titã. Mas também é o momento em que ocorre um violento

assassinato nas dependências da empresa: morre exatamente aquele entre os diretores que era

contrário ao projeto Titã. Em Gattaca todos os processos de identificação pessoal haviam dado lugar à

identificação dos perfis genéticos individuais a partir da análise de quaisquer fragmentos corporais,

como restos de pele, amostras de saliva, fios de cabelo, entre outros. O procedimento era corriqueiro

e, no caso da necessidade de se analisar grandes quantidades de material, como numa investigação

criminal, totalmente automatizado. Um desses fragmentos de Vincent foi encontrado próximo ao local
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do crime, numa altura em que ele já não mais trabalhava como faxineiro há algum tempo. Por isso,

passará a ser o principal suspeito do assassinato.

O detetive responsável pelas investigações do assassinato do diretor será, também

coincidentemente, o irmão mais novo de Vincent. Após seu nascimento, seus pais haviam desistido de

deixar ao acaso a definição das principais características genéticas de seu próximo filho. Em Gattaca, a

concepção não mais era um processo considerado essencialmente natural: na medida em que tendiam

a produzir seres humanos biologicamente imperfeitos, os processos naturais eram considerados

socialmente inadequados. Em razão disso, os pais de Vincent viam-no como uma criança sempre

potencialmente doente, o que já havia sido uma experiência por demais dolorosa. Por exemplo, eles

não conseguiam nem mesmo matriculá-lo em escolas em virtude dos “riscos” oferecidos pelo DNA com

alto índice de imperfeição. Por isso, decidiram que seu segundo filho seria concebido em laboratório, a

fertilização do óvulo da mãe de Vincent pelo esperma de seu pai tendo dado origem a quatro

“embriões saudáveis”, dois meninos e duas meninas. Porque queriam um irmão para brincar com

Vincent, escolheram um dos embriões masculinos. Dele, suas mais comuns, mas nem por isso menos

indesejadas, potenciais imperfeições, tais como a miopia e doenças do coração, foram retiradas pelo

médico/geneticista antes mesmo da consulta final para a escolha de qual seria o embrião a ser

implantado. Será chamado Anton, o mesmo nome do pai que, ao saber sobre as “falhas” genéticas de

seu primeiro filho, recusou-se a dá-lo a Vincent. Adulto, não se tornará detetive por uma escolha

estritamente individual, guiada por vocação ou desejo: seus pais apenas puderam adquirir o “pacote

básico” de modificações genéticas; outros melhoramentos, como a acentuação das  habilidades para os

esportes ou as artes207, estavam fora de suas possibilidades financeiras. Anton é policial, uma atividade

profissional que, se não chegava a ser considerada subalterna, muito menos era uma das mais

socialmente valorizadas. Simplesmente, na hierarquia social de Gattaca, ser policial era o que seu DNA

lhe permitia.

Completando o círculo, Vincent apaixona-se, e é correspondido, por Irene Cassini, uma das

funcionárias de Gattaca. Ironicamente, Irene trabalha em Gattaca, mas não tem a necessária perfeição

genética que lhe habilitaria a candidatar-se a uma das viagens; seu perfil genético acusa uma

207 Numa das seqüências mais curiosas do filme, vemos um recital de piano ao qual comparecem Vincent e
sua namorada. Ao final do concerto, o pianista lança à platéia suas luvas. É a namorada de Vincent quem
fica com uma delas e quando ela a veste, vemos que sobra não preenchido um dedo da luva. A peça
executada ao piano havia sido composta de maneira tal, com harmonias tão complexas,  que apenas uma
pessoa com seis dedos em cada mão seria capaz de tocá-la: a hexadactilia havia sido um dos
melhoramentos genéticos  adquiridos pelos pais do pianista.
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probabilidade ínfima de desenvolvimento de cardiopatia. Ao final do filme, ela descobre a verdadeira

identidade de Vincent bem como sua condição In-Valid; após a revelação do verdadeiro assassino,

decide permanecer com ele.

3.3 O futuro em Gattaca

O enredo dos filmes de ficção científica é geralmente situado num tempo futuro. Nele, as

relações sociais expressam o resultado da associação entre tecnociências e progresso rápido; além

disso, sempre em aceleração e no tempo linear. Construídos de tal maneira, só assim as diferenciações

e os melhoramentos (ou, no caso das distopias, os pioramentos) produzidos e alcançados em virtude

das tecnociências parecem tornar-se verossímeis. O gênero sci-fi, especialmente no cinema, tende a

combinar essa exploração do futuro com o artifício de acentuar alguns aspectos das relações sociais, de

um modo que faz parecer que no futuro toda a sociedade organize-se e seja explicada a partir dos

aspectos acentuados. Consideradas essas características comuns, Gattaca pode ser chamado de um

filme sci-fi obedecendo, numa primeira aproximação, aos aspectos sublinhados acima. No entanto, em

sua relação com a época na qual irá se situar, faz isso de maneira singular. Por isso, antes de continuar

examinar como é o futuro em Gattaca, precisamos saber quando é o futuro de Gattaca e examinar

porque ele é assim.

Gattaca não é datado, não acontece nesse ou naquele ano ou século. Demarca-se bem que a

narrativa dá-se num tempo futuro. Porém, procura-se não localizá-lo num futuro ou inatingível ou

muito distante. Para isso, lançou-se mão de uma série de operações na narrativa, explorando-se os

elementos distópicos de modo a fazer parecer que, apesar de serem possibilidades, estariam muito

próximos de nós. A primeira delas é a menos cinemática delas e, talvez por isso, das mais significativas.

Como vemos abaixo, um letreiro na segunda seqüência abre o  filme: “o futuro não-muito-distante”.

Ele é o primeiro elemento208 a situar temporalmente o espectador.

208 Há dois outros letreiros no início da película, mas são como que externos ao filme, ainda que dele façam
parte. Isso porque funcionam como epígrafes à película: "As night-fall does not come at once, neither does
oppression...It is in such twilight that we all must be aware of change in the air – however slight – lest we
become victims of the darkness. Justice William O. Douglas” e "I not only think that we will tamper with
Mother Nature, I think Mother wants us to. William Gaylin”.
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Por que dizer que ela não é muito cinemática? De certo modo, ao optar por um texto

explicativo, o filme dispensa o espectador de realizar maiores associações a partir do complexo que

conjuga as imagens, os sons e as narrações para localizar o tempo onde acontece a história. E, no

entanto, essa informação oferecida tão diretamente não data precisamente os acontecimentos e, nesse

caso, todo o restante do filme serve como contraponto ao uso desse texto explicativo. Em todo o filme

os elementos simbólicos são os principais elementos “discursivos” sobre o tempo, sendo secundários

os textos, a narração ou diálogos explicativos.

À esquerda, na clínica Eight Day Center, onde são modificados os embriões, os pais de Vincent descem uma
escada em forma de hélice. À direita, na casa de Eugene Jerome, em meio a garrafas vazias espalhadas pelo chão,

vê-se ao fundo uma escada também em forma helicoidal.

Numa das cenas mais comentadas, vemos uma escada, na casa de Eugene Jerome Morrow,
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construída em forma espiral, a mesma proposta como equivalente à forma do DNA209. Obviamente,

quer-se que ela represente o DNA como um elemento de passagem, porque liga os andares superior e

inferior da casa. Ela ainda conduz um outro significado, dado que Jerome é incapaz de usá-la para

transitar livremente entre os dois níveis. Assim, a paraplegia de Jerome nega a função instrumentada da

escada espiralada. Jerome é o válido paraplégico que cede sua identidade genética a Vincent, um

procedimento denominado “escada falsa”210.

Em outra cena, no Eight Day Center, enquanto seus pais conversam com o geneticista

responsável pela manipulação dos embriões, Vincent, “filho do acaso”, brinca no chão com um modelo

geométrico da estrutura em dupla hélice que representa o DNA211.  Apenas em uma das cenas, na casa

de Eugene, faz-se uma rápida menção nos diálogos à estrutura espiral. À exceção disto, predomina a

menção imagética: não há textos ou narração. Isto apenas sublinha a importância do letreiro que

praticamente abre o filme.

Outros elementos mais cinematográficos também procuram localizar o filme no futuro sem

no entanto torná-lo distante demais do espectador. A corporação que dá nome ao filme envia, como já

dissemos, espaçonaves exploradoras. As viagens espaciais haviam se tornado tão corriqueiras que

praticamente ninguém, à exceção do próprio Vincent, prestava maior atenção aos vários lançamentos

diários.

209 Há uma segunda escada com o mesmo formato no filme. Essa, no entanto, foi retirada da versão que foi
levada às telas. Ela aparece na clínica Eight Day, onde são modificados os embriões que tornar-se-ão os
futuros bebês.
210 Em inglês, no original, borrowed ladder; literalmente algo como “escada tomada por empréstimo”.
211 Curiosamente, quando Bruno Latour está contando partes da história de como Francis Crick e James
Watson, propuseram uma estrutura estável que representasse a forma geométrica do DNA, a conhecida
dupla hélice, ele o faz assim: “E a história da dupla hélice, como termina? Numa série de experimentos
impostos ao novo modelo por várias pessoas com quem (ou contra quem) Jim Watson e Francis Crick
trabalharam. Jim está brincando com modelos de papelão dos pares de bases, agora na forma cetona
sugerida por John Donohue (LATOUR; 2000: 28; grifo nosso). O modo pelo qual o que representa o
destino de todo ser humano torna-se um brinquedo de criança diz muito sobre a dessacralização (em
sentido secular) imposta pelo desenvolvimento das tecnociências a cada uma das esferas de convivência e
formação de nossa autopercepção.
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No embarque para a missão à Titã, os astronautas vestem os trajes habituais do trabalho

diário: mulheres, de tailleur e homens com seus ternos escuros. A exploração do espaço havia deixado

de ser um desafio e um dispêndio de energia e enorme mobilização de recursos energéticos,

financeiros e intelectuais para converter-se numa atividade quase como outra qualquer (quase, porque

só admite-se em Gattaca trabalhadores de elevada qualificação genética). Comparado com 2001: Uma

Odisséia no Espaço, Gattaca localiza-se ao mesmo tempo, num futuro não muito distante de nós, mas

também um pouco além do ano de 2001. No filme de Stanley Kubrick, 2001 seria um ano no qual as

viagens espaciais aconteceriam de maneira um tanto comum, se consideradas aquelas que cobriam

distâncias relativamente curtas; nos percursos maiores, o aparato envolvido demonstrava a necessidade

de maiores cuidados: na viagem à estação espacial orbitando em torno da Terra, o cientista está

também em trajes sociais e em uma espécie de avião espacial; ir mais longe requeria uma espaçonave

melhor equipada, grande equipe em terra e computador de última geração que divide com dois

astronautas o controle da nave; o restante da tripulação viaja em hibernação. Em Gattaca, são

exatamente as viagens de longa duração e estendida permanência no destino que se realizam com

astronautas de terno ou tailleur, como num dia qualquer de trabalho.

Com pequenas diferenças, essas cenas do início de um dia comum de trabalho em Gattaca também poderiam ser
as da fila para entrar na aeronave que em breve partiria para Titã
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O cenário e o figurino também não são do tipo futurista. Os automóveis são modelos das

décadas de 1960 e 1970, produzindo um ambiente rétro. E mesmo os filtros usados em algumas cenas

causam a impressão de que estamos vendo fotos antigas, amareladas.

Os carros, o filtro amarelado e as roupas dos detetives, que mais parecem figurino de filmes noir

Finalmente, apesar do papel central das tecnociências, não há nenhum tipo de maquinário

futurista, ou engenhos ou maquinismos que realizem ações fora-do-comum. Nas estações de trabalho

dos técnicos de Gattaca vemos desajeitados monitores de computador e simples teclados, ambos

enormes e na contramão das tendências à miniaturização que vigoravam à época da produção do filme.

Não há também os biombos que delimitam os cubículos de trabalho, hoje tão em moda, e

fielmente reproduzidos nos filmes ambientados em grandes complexos de escritórios e corporações. A

desatenção e a distração – hoje supostamente combatidas por funcionários trabalhando meio-isolados

em cubículos – são características comportamentais indesejadas na sociedade dos homens e mulheres

perfeitos e, por isso, encontrados seus genes causadores, tornaram-se suprimíveis (quando nasceu

Vincent, seu perfil genético sugeria 89% de probabilidade de apresentar “attention deficit disorder”).

Aliás, a supressão de comportamentos socialmente inadequados tornar-se-ia uma atividade rotineira

nos laboratórios de manipulação de embriões. O assassino do diretor da empresa contrário ao projeto

Titã, veio a ser um dos outros diretores, que se achava insuspeito entre outras coisas porque a

agressividade212 lhe havia sido “desligada” quando da programação de seu perfil genético.

212 No já citado trabalho The New Technologies of Human Genetic Modification: a Threshold Challenge for
Humanity, cita-se dois cientistas que acreditam ser possível a localização dos genes determinantes de vários
comportamentos sociais. Para a agressividade, se e quando localizado seu gene determinante, têm dúvidas
sobre suprimi-la ou acentuá-la (sic). O que entreabre possibilidades tais como soldados ou sendo
pré-concebidos agressivos ou dotados com a faculdade de acionarem, eles mesmos ou seus comandantes,
esse gene-botão. A citação completa é a seguinte: “From The Ethics of Human Gene Therapy by LeRoy
Walters and Julie Gage Palmer (NewYork: Oxford University Press, 1997). Walters and Palmer were
appointed to an American Association for the Advancement of Science (AAAS) [a AAAS é o equivalente
norte-americano da SPBC] panel to review the ethics of human genetic technology: “Aggression is often
cited as an example of a prime candidate for genetic manipulation, although it is not clear whether the
desired change would be an increase or decrease in aggressive tendencies” (CENTER FOR GENETICS AND
SOCIETY: 2002, 15).
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Os postos de trabalho em Gattaca

Sugerimos que esse procedimento – mesclar elementos futuristas clássicos do cinema com

objetos que lembram um passado próximo – exprimiria que os desenvolvimentos tecnológicos não

surgem todos de uma única vez, que eles não modificam todas as nossas relações ao mesmo tempo.

Isso é importante porque sustenta que os desenvolvimentos tecnocientíficos não acontecem por saltos

ou revoluções, não são responsáveis por alterações dramáticas imediatas dos modos de ser e viver.

Isso não nega que existam mudanças profundas nas relações sociais que guardam nexo com as

tecnociências; porém, porque elas não acontecem de maneira catastrófica, não requerem nem reflexão

nem ação imediadas. Seria mais do que plausível imaginar uma sociedade fundada em valores

eugênicos, sem que para isso dependêssemos de escandalosos computadores ultramodernos ou

automóveis flutuantes. Essa maneira de representar o futuro incomodou pelo menos um espectador

que registrou, no fórum de um site especializado em erros de filmes, seu desagrado com a existência

de um paraplégico em Gattaca. Será possível, escreveu o espectador, que num futuro onde se

desenham bebês e viaja-se ao espaço já não se teria encontrado a cura para a paraplegia?

 Mas essa resposta para a construção da temporalidade ainda não é suficiente e persiste a

pergunta: por que construí-la dessa forma cambiante, às vezes ambígua? E a resposta talvez não esteja

no próprio filme, mas nos objetivos do roteirista e diretor Andrew Niccol. Sobre seu filme, disse que

não lhe agradaria que ele fosse interpretado como um libelo acusatório, contrário ao uso das pesquisas

genéticas. Segundo ele, é necessário limitar a utilização das intervenções genéticas

Because there have been and will be many positive things to come out of
this kind of science in terms of curing diseases. But the problem is that
blurred line between health and enhancement. How far do we go? Is
shortsightedness a disease? Premature balding? Crooked teeth? Where do



O Desencantamento das Ciências    183

we draw the line?213 (NOTTINGHAM: 2000, cap.6)

Se bem situadas, as considerações de Niccol nos remetem ao centro do debate

contemporâneo sobre a regulação das pesquisas e aplicações das biotecnologias. Em boa parte do

século XX, a esfera do trabalho em laboratório foi considerada razoavelmente imune a interferências

externas. As tentativas de politização da produção de conhecimento esbarravam nos argumentos do

desinteresse pessoal dos cientistas ou na persistência temporal do resultado de suas pesquisas. Após a

Segunda Grande Guerra e suas bombas atômicas, as pesquisas com seres humanos em campos de

concentração e a otimização do assassinato em massa, isso mudou. Hoje, sabemos que o processo

precipitou a construção das bombas originou-se do assédio de grupos de cientistas junto ao governo

norte-americano. Seu principal argumento baseava-se nas vantagens estratégicas que elas

proporcionariam (REHG: 2003). Todo aquele conjunto de ações fez explícita a linha, contínua e de

mão-dupla, que liga os laboratórios e sociedade. Seu aparente isolamento sempre os permitiu atuar

politicamente sem que isso fosse assim compreendido: o fazer das ciências modificou e alargou o

sentido da política.

Nas histórias de super-heróis, os recursos ordinários da Terra são sempre inúteis (mais do

que são insuficientes) face às ameaças que sofre; impotentes, os humanos assistem, quase no mesmo

instante, à manifestação de um outro encadeamento de fatos, também extraordinários, que permitem a

criação da antítese salvadora. Essa história em movimento teleológico, sempre elabora, a um só tempo,

para o mal seu bem equivalente. Foi um raciocínio como este que governou o conjunto ordenado de

decisões que sancionou o desenvolvimento, e o uso, da bomba atômica: o conhecimento científico

desempenhando o papel de super-herói da cultura ocidental em perigo; o mal supremo nazista

emergindo junto com a força suprema e reparadora do artefato atômico. Durante os debates sobre

como explodir a bomba, se numa área deserta como um alerta ou como arma numa batalha efetiva (se

é que se pode considerar as cidades de Hiroshima e Nagasaki como campos de batalha), prevaleceu a

última alternativa. Esse conjunto de associações uniu os interesses da guerra, os da política e aqueles

do conhecimento científico e pareceu conferir sentido metafísico à explosão das bombas atômicas. Mas

ele também trouxe depois consigo a possibilidade de que se pensasse, pela primeira vez e de maneira

séria, na hipótese de se fazer impor algum grau de limitação ou até mesmo a própria supressão de

algumas vertentes da produção de conhecimento.

213 Porque existem e existirão muitas coisas positivas resultantes desse tipo de ciência em termos de cura de
doenças. Mas o problema é a linha obscura que separa a saúde do melhoramento. Quão longe podemos ir?
Miopia é uma doença? Calvície precoce? Dentes tortos? Onde colocaremos a linha?
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O contexto em que reaparece a possibilidade de uma grave intervenção das tecnociências

nas esferas dos valores, das condições de autopercepção e na produção e reprodução das relações

sociais hierárquicas, seguramente não apresenta os mesmos condicionantes de quando da emergência

das armas atômicas. Não se trata de guerra aberta, nem de estratégias de convencimento dos cientistas

sobre a eficácia dos armamentos que poderiam construir para uso imediato (embora alguns

profissionais do futurismo tecnológico elaborem cenários nos quais as biotecnologias desempenham

papel decisivo no desenvolvimento de armas). No entanto, o alcance das implicações proporcionadas

pela intervenção instrumental no patrimônio genético tem preocupado pensadores e pesquisadores,

dentro e fora do campo da pesquisa biotecnológica. Vários deles argumentam sobre a necessidade de

uma moratória das pesquisas em biotecnologia. Colaboram com essas posições os sucessivos faits

accomplis com os quais as grandes corporações e os tecnocientistas têm surpreendido as sociedades,

além da dificuldade em determinar o limite entre as aplicações terapêuticas e o uso com fins

hedonistas ou estritamente estéticos.

De seu lado, os defensores das pesquisas biotecnológicas apelam à representação de um

futuro no qual a promessa de erradicação segura de males graves compensaria qualquer tipo de

eventual resultado indesejado; ou ainda, com a imagem de uma separação absoluta entre o social e o

tecnocientífico (nem sempre a indistinção contemporânea entre ciências e técnicas, que deu origem ao

termo tecnociência, conduz imediatamente à compreensão ou à aceitação de uma natureza híbrida, as

tecnociências como compósitos sócio-científicos) que delegaria ao “campo social e cultural” a

responsabilidade de adaptar-se aos seus produtos e às suas descobertas (adaptação aqui significa

mudar rapidamente, uma espécie de lamarckismo cultural).

Essa é a temporalidade com a qual o filme pretende apresentar-se: não é um filme sobre o

futuro, mas sobre um presente fracamente problematizado; nele, quaisquer controvérsias são

esvaziadas e até mesmo a proposição do debate parece ser débil e inconveniente. Mas ele vai mais além

nesse ponto. Se tem o desejo de levar ao grande público várias das principais polêmicas em torno das

quais os especialistas divergem fortemente e cada vez mais – e embora o faça tendo como limite o

caráter inerentemente efêmero dos filmes – apresenta-as, as polêmicas, de um ponto de vista que

ignora a principal via divergente no debate sobre as biotecnologias, a que advoga a suspensão das

pesquisas. Como um trunfo que legitima essa posição, pode brandir as inúmeras manifestações

contrárias e negativas que o filme recebeu de grupos de geneticistas, quase todos indignados com o

que entendem ser uma representação tão excessivamente negativa quanto inadequada (KIRBY; 2000).

Vejamos, a partir de um diálogo entre Vincent e Irene, um outro aspecto do problema das
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temporalidades. Nele, as expressões usadas para denominar os que não tiveram seu DNA manipulado

em laboratório foram, da parte de Vincent, “faith birth”  e  “de-gene-erate ; Irene completa e replica

chamando-o de “God child”. Essas três expressões foram vertidas para o português, francês e espanhol

de forma diferenciada, algumas  alterando o sentido original. Em francês, tivemos “naissance

aléatoire”, “dégènéré”  e  “naissance naturelle”, respectivamente; em espanhol, “al azar”, “de-gene-

rado” e “hijo de Dios”. Filho do acaso” foi a tradução da versão brasileira para o que literalmente seria

“filho de Deus”; nesse caso, a tradução para o português, apesar de não ser fiel à expressão original,

exprime um modo de ver-se os “de-gene-rados” e talvez o mesmo possa ser dito sobre a tradução para

o francês “naissance aléatoire . Todavia, essas traduções escamoteiam ao filme um sentido

imprescindível: uma parcela considerável e importante do debate sobre a pertinência da manipulação

genética é composta pelos argumentos (contrários) dos religiosos cristãos sobre a natureza e a origem

dos seres humanos.

No filme, o ato de nomear “God child” o geneticamente discriminado praticamente afirma a

futilidade e a superação daquelas interdições. Na perspectiva cristã, “somos todos filhos de Deus” e a

distinção entre bebês desenhados e bebês manipulados seria injustificável. Na sociedade de Gattaca,

ser “filho de Deus” é uma, entre outras, categorias da existência. Numa perspectiva relativista, onde se

afirma, por exemplo, a incomensurabilidade das culturas, perde-se de imediato a possibilidade de se

realizar avaliações inter-pares, pela falta de uma unidade de referência. De forma análoga, uma

qualificação relativista da origem dos seres humanos significa, nesse caso, abandonar qualquer medida

ou padrão avaliativo que permitisse hierarquizar as formas de existência: em outras palavras, há os que

acreditam na origem divina e dela derivam a noção de  intangibilidade do ser e outros tantos que

crêem que todo impedimento à manipulação genética é simplesmente uma questão de obstáculos

técnicos plenamente contornáveis. Por essa perspectiva, o argumento cristão tenderia a perder sua

efetividade no momento mesmo em que se torna possível realizar de fato as intervenções genéticas.

Fundada na fé, um ato de exclusiva decisão individual, a argumentação cristã deveria abster-se de

tomar parte em debates argumentativos, porque é sobre ela que, em última instância, repousa a

maioria de seus argumentos contrários. Aquele que não compartilha da mesma fé, jamais será

convencido pelas alegações que dela se originam. Porém, esse ato é de exclusiva responsabilidade do

cristão. Somente ele pode decidir se toma parte num debate esgrimindo seus argumentos baseados

unicamente em sua fé, mesmo consciente de sua reduzida capacidade de persuasão, ou se pode reunir

novos argumentos que sejam a um tempo externos à fé e capazes de impedir a concretização das

manipulações genéticas. Essa problematização, obviamente, é mais complexa e vai bem mais longe do
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que aqui se apresenta. Nos serve aqui desta maneira porque, definitivamente, Gattaca resolve

enfrentar a temática religiosa desde o ponto de vista cristão214, mostrando de que maneira ele perdeu

muito de seu espaço hegemônico na sociedade ocidental sobre as crenças a respeito da origem da vida.

O que se deseja sublinhar é exatamente sua elisão, em algumas versões legendadas do filme, resultado

do efeito “secularizante” proporcionado pela tradução da expressão designativa “God child”.

Assim, essas três forças compõem a temporalidade de Gattaca, baseada numa representação

que justapõe o passado e o futuro, mas que alguns momentos desvia-se cuidadosamente do presente.

Primeiro, uma hábil colocação do sentido das tecnociências: uma idéia de que sua causação e

concomitância não são mutuamente necessárias; segundo, a vontade de apresentar um conjunto de

problemas para discussão fechando a porta ao mesmo tempo para qualquer possível condenação; por

último, a elisão de problemas já existentes (mesmo ressalvando o caráter, digamos, involuntário, da

elisão nas versões legendadas).

Na continuação deste trabalho, apenas uma ressalva. Nossa pesquisa não se limitou à

abordagem do filme Gattaca. Recorremos a outras análises, bem como ao roteiro do filme e a algumas

cenas e seqüências que não estão presentes na versão levada às telas, mas acessíveis nas versões em

VHS e, principalmente, em DVD. O roteiro é muito mais detalhado do que aquilo que foi a versão final

do filme. Parece ter havido dois tipos principais de cortes. No primeiro tipo, a principal intenção seria

a de tornar o filme mais leve e menos longo. Deixando alguns tipos de informações subentendidas, a

narração ficou mais ágil e rápida (num filme, rapidez e agilidade nem sempre são tão próximas a ponto

de parecerem-se sinônimas), o que não prejudica o entendimento. Nesse caso, quando for necessário,

nos remeteremos ao roteiro do filme completando a narrativa para aumentar a consistência de nossa

análise. Entendemos que isso não afeta o sentido do filme como levado às telas ou ao DVD.

Para o segundo tipo de cortes, sua menção é mais problemática. Por exemplo, no roteiro do

filme menciona-se o Estado e suas instituições de administração de saúde de uma maneira o faz

aproximar-se do Brave New World de Aldous Huxley (2001[1932]). Nesse caso, parece que o diretor do

filme optou por uma representação na qual o Estado fosse menos intervencionista, menos decisivo e

214 Não consideramos que os pontos de vista de outras religiões ou mesmo tendências da cristandade estejam
em questão no filme. Ademais, algumas dessas tendências procuraram ver no problema relacionado à
clonagem uma falsa questão espiritual. Para alguns kardecistas espíritas, por exemplo, no próprio processo
de encarnação-reencarnação está a origem de sua despreocupação. Descrevendo a relação corpo e alma de
uma maneira que ou procede a uma materialização desta última (há textos espíritas que invocam algumas
supostas descobertas científicas que provariam a existência material da alma) ou a uma espiritualização do
corpo, imaginam promover a conciliação entre a crença espírita e a produção tecnocientífica ao mesmo
tempo em que afirmam a superioridade do mundo espiritual sobre o mundo material.
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regulador no processo de opção pela fertilização geneticamente controlada e na própria possibilidade

de escolha das características a serem gerenciadas em cada um dos bebês manipulados. O casal

apresenta-se compelido a escolher o processo de fertilização artificial, não por um conjunto de deveres

legais, mas por um grupo de normas socio-relacionais silencioso e tacitamente “aceito”. Basta

lembrar-mo-nos que, ao longo do filme, o pai de Vincent desenvolve um “defeito” que o enquadraria

como um In-Valid.

Hipermetropia ou miopia: o pai de Vincent também era um In-Valid.

Por isso, percebemos que o filme tematiza uma mudança nos processos de mobilidade social.

Nas sociedades aristocráticas, as famílias nobres perpetuam sua posição social mantendo estrito

controle sobre sua descendência; além disso, esse arranjo faz coincidirem quase sempre o

posicionamento social e o posicionamento econômico. Nas sociedades modernas, estruturadas em

classes distintas, desfaz-se a coincidência; a pertença a qualquer delas não é nem definitiva nem um

dado de antemão (biológico). O que as diferencia é exatamente o rompimento da enrijecida estrutura

dos laços sanguíneos que produzia uma relação de identidade entre as esferas social e econômica, o

que também resulta em um progressivo aumento das chances de mobilidade social. A ascensão social

tal como construída em Gattaca, recorta aspectos decisivos, e paradoxais, tanto às sociedades

modernas como às aristocráticas. Destas, recupera e renova a idéia de que a posição social releva das

qualidades intrínsecas dos indivíduos; daquelas, no entanto, rejeita o componente “aquisitivo” e

empreendedor capaz de produzir para o sujeito um lugar diferente daquele do qual ele originou-se.

Como tal vê-se a mobilidade (ou a decadência) social acontecendo dentro de uma mesma família, mas

apenas entre uma geração e outra. Em Gattaca, a modificação da posição hierárquica na pirâmide de

classes dá-se como a síntese entre a nobreza de sangue, tida aqui como perfeição genética, e a

propriedade burguesa de ascender socialmente via aquisição e acumulação de riqueza, no caso

aquisição e acumulação de melhorias genéticas.
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Quando quis ter seu primeiro filho, o casal foi de encontro às “regras” vigentes concebeu-o à

maneira tradicional. Sucumbiu à pressão social e, como quaisquer pais que pretendem ao menos

contribuir para o sucesso futuro de seus filhos, resolveram que seu segundo descendente seria

engenheirado. Nesse caso, mencionar o roteiro não significa apenas completar uma subintenção, mas

alterar o sentido da versão filmada, às vezes contradizendo-a a partir dele. Há um terceiro tipo de

cenas, que não correspondem simplesmente a cortes ou ajustes de roteiros. São aquelas que, filmadas,

foram posteriormente eliminadas da versão final do filme, mas que hoje são encontradas como

“bônus” nos DVD’s. Se se enquadrarem naquelas do primeiro tipo, sua citação não carece de maiores

explicações ou justificativas. Se do segundo, no entanto, trataremos a contradição como parte do filme

porque, apesar de contrapor-se a ele, foi mais tarde oferecida à sua audiência para ser vista e desse

modo comparada com a sua “versão oficial”.

3.4 Dr. German: o passado de Gattaca

Por esse breve excurso sobre as relações de sujeição, e considerando que o nazismo

combinou racionalidade instrumental e programa eugênico levando essa combinação ao extremo,

temos que a presença do médico chamado German em Gattaca pode nos conduzir à uma análise sobre

como considerar as questões modernas da eugenia a partir das intervenções possíveis nos patrimônios

genéticos de indivíduos e de populações inteiras. Porque, se nos parece que não é o mais importante a

menção explícita à eugenia nazista, mas também e principalmente o fato de que o médico é

representado realizando uma intervenção subterrânea, ilegal.

Na perspectiva de Edwin Black (2003), para prosperar a eugenia teria de esperar (pouco

tempo, é verdade) por um ambiente social receptivo, disposto a fazer dos princípios enunciados por

Galton e por um punhado de ingleses uma ingênua coleção de beatitudes. Esse ambiente teria sido o

da sociedade americana, que acolheu entusiasticamente as idéias da eugenia, colocando em prática um

programa de ação violento e discriminatório “contra os fracos”. Black parece dar espaço à idéia de que

a opção norte-americana pela via da eugenia negativa a teria tornado mais execrável ou condenável. A

tal ponto, que ele considera que, e tenta demonstrar como, a sociedade americana teria sido o

exemplo e a fonte de inspiradora para os nazistas. Ora, ainda que haja proximidade incontestável entre

as práticas eugênicas, o nacional-socialismo agiu fundamentado em uma simbologia que fez

indissociáveis as práticas da eugenia negativa e positiva.

O que o filme Gattaca sugere em alguns momentos é que, na eugenia de mercado, ou
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eugenia liberal como bem definiu Habermas, a prática da eugenia negativa como um instrumento que

se faz por meio da violência e que por isso causa horror e rejeição foi cuidadosamente (esterilizada?)

“higienizada” porquanto ela não se preocupa mais com a busca e a supressão dos indesejáveis, já que

faz isso de antemão. Na definição do que seria a inferioridade em Gattaca podemos perceber a

existência, como síntese, do problema da inferioridade, não resolvido por gregos e romanos e por isso

abandonado enquanto tal, retomado mais tarde como problema metafísico, novamente abandonado e

novamente revivescido, como idéias e práticas eugênicas e finalmente essa que parece ser sua forma

menos polêmica, menos rejeitável que é a forma que soluciona o problema de tornar natural uma

inferioridade, dispensar definitivamente a metafísica como auxiliar explicativo e fazer funcionar um

grupo de práticas eugênicas negativas desacompanhadas do horror que primeiramente lhes

acompanhava. A pergunta a se fazer é a mesma proposta para o entendimento da decadência do

Império romano ou da inabilidade dos gregos em livrar-se da escravidão como problema: em Gattaca,

longe de eliminar a contradição entre o Ius gentium e  o Ius naturale, posterga-se sua existência

fazendo-a inerente ao próprio processo de concepção; funde-se nele sua violência histórica

constitutiva, tornando-a parte do submundo.  O design de bebês contrabandeia a radical prática nazista

para dentro dos laboratórios e clínicas de planejamento de bebês.

Nesse sentido, a avaliação cuidadosa da figura do doutor German é fundamental. Isso porque

sua introdução é mais do que explícita. Um médico cujo nome é “Dr. Alemão” é uma inferência que à

primeira vista carece de interpretação dado seu evidente significado imediato. No entanto, é preciso

tratá-lo não como uma evidência material e imediata, mas como um símbolo. Ao mesmo tempo,

médico, alemão, cientista e membro do submundo, como que representando um sentido não

suprimido simplesmente, mas subsumido na nova ordem da sociedade eugênica. A sociedade eugênica

de Gattaca é a síntese eficaz e limpa das eugenias britânica, americana a e alemã.

Ao mesmo tempo, se recorrermos à descrição da atividade dos cientistas, na primeira parte

deste trabalho, recordaremos como se buscava elaborar a percepção pública da ciência como uma

força constituinte da sociedade sem que, no entanto, ela precisasse recorrer aos meios clássicos da

detenção do poder e administração da sociedade política. Quando ela faz isso, torna-se sujeita, pela

igualdade presumida entre os agentes políticos democráticos, às mesmas limitações de todos eles.

Hoje, reclama-se muito da atividade científica como uma atividade largamente baseada nos faits

accomplis, o que dá pouca margem à sociedade para limitar politicamente as ações dos cientistas.

Assim, relembrar o quanto pudemos perceber como mudança de tática, a criação da imagem da ciência

como capaz de agir duplicadamente como ente político. Não cabe descrever a ciência como parte da
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sociedade ou como força estruturante. A ciência reconstruiu sua posição face às demais forças

procurando ser, ao mesmo tempo, força estruturada e, portanto, agente político tradicional e força

estruturante, capaz de modificar inimputavelmente os termos das relações sociais. É essa segunda

figura que é representada pelo Dr. German: ela demonstra como a nova eugenia quer se fazer

representar como liberta de sua história. É a eugenia sem terror e sem horror.

3.5 Normalização e Meliorismo

O resultado da apresentação das principais forças em uma sociedade que já definiu os

embriões oriundos das fertilizações in vitro como simples e facilmente descartáveis "human

possibilities", precisa ser melhor avaliado. A expressão, e a situação que lhe enseja, eram partes do

roteiro de Gattaca.  Foram filmadas, mas depois cortadas. E isso, novamente, nos aproxima do

problema da temporalidade. Embriões não são, ainda, usados e descartados como descreve o filme.

Mas já estão presentes em uma outra e bem conhecida ordem de relações e problemas. Trata-se do que

fazer com os embriões não utilizados para a fertilização de casais que apresentam dificuldades com a

concepção pelo processo tradicional. Como se sabe, no processo de fertilização in vitro ocorre o

encontro de vários óvulos e espermatozóides que dão origem a alguns embriões. A taxa mínima de

sucesso na consumação da gestação é assegurada pela implantação de vários deles no útero feminino.

E por isso, nesses casos é comum o nascimento de mais de uma criança.

Porém, nem todos os embriões são utilizados na primeira tentativa de fertilização; esses

permanecem congelados e constituem uma reserva futuramente utilizável, numa possível segunda

inseminação. Se nem para isso forem necessários, abre-se ainda um novo conjunto de problemas,

amplamente desdobrável: o que fazer com os embriões congelados e para os quais seus “pais” não têm

mais planos? Qual é estatuto jurídico dos embriões congelados? Seu direito à proteção legal é

equivalente ao de qualquer outro indivíduo? Ou, mais longe, eles têm direito a alguma proteção legal?

Estão vivos? São já seres humanos ou meras “possibilidades”? E se seus pais não mais os quiserem, se

seu destino for o descarte, podem ser usados como insumo da pesquisa biotecnológica? E terão os pais

toda a responsabilidade e liberdade para dispor dos embriões como bem quiserem? Haverá um

momento no qual eles podem passar à tutela do Estado?

A ciência jurídica lida razoavelmente bem com a expectativa de um direito, mesmo nos casos

em que sua aquisição se dá gradativamente. O problema é, digamos, facilmente resolvível, na medida

em que ele seja, stricto sensu, jurídico, político ou ambos. Porém, no caso da determinação do estatuto
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do embrião, o que garantiria-lhe ou não a cobertura legal do direito à vida, o Direito esbarra em dois

obstáculos principais. O primeiro, a insuficiência da demarcação do que seria a “vida”, hoje baseada em

um entendimento tácito e consensual (pelo menos, até que fosse perturbado pelos desenvolvimentos

biotecnológicos) e que nunca reclamou nenhuma definição clara dos limites intermediários entre vida

e não-vida; segundo, a própria incapacidade de produzir-se uma determinação técnica ou científica

consensual a respeito do “início” da vida no embrião (DAGOGNET; 2003: 103-133) [orientadas pelo

“Princípio da Plenitude Tecnológica” (MARTINS; 2000: 44), as tecnociências passam, deliberadamente,

ao largo dessas reflexões porque, para elas, realizar tudo o que as técnicas permitem é, mais do que

uma possibilidade, um dever].

Como se sabe, os diplomas legais das sociedades modernas são a resultante do choque de

vetores políticos divergentes. Sua duração intergeracional não é a evidência de um caráter atemporal,

transhistórico ou supra-social. Por outras palavras (e em termos puramente analíticos), a regulação

jurídica dos comportamentos morais, e de tudo que lhe subjaz, é secundária e conseqüente às

modificações da própria moral. O ato de recorrer aos biólogos e à biologia para dirimir as dúvidas

provocadas pelas manipulações tecnocientíficas, é mais um vício da prática jurídica (o apelo à

neutralidade da avaliação técnica) do que uma evidência de que os “novos problemas” sejam de estrita

natureza biológica. Por isso,  também as questões escandidas com o aumento das intervenções e

promessas de intervenções biotecnológicas requerem a transposição dos limites jurídico-políticos

tradicionais.

Além disso, tem sido apontada a (mais que) relativa atitude complacente das comissões de

bioética no tocante aos dilemas provocados pelas novas tecnologias. Em geral, suas regulamentações

raramente impõem maiores obstáculos aos recentes desenvolvimentos. O conjunto das novas

tecnologias suscita a necessidade de um reordenamento das relações sociais porque modifica

qualitativa e, alguns casos, irreversivelmente um número significativo de suas principais precondições.

Mas, os principais responsáveis por isso, estão muito longe da disposição de refletir sobre ele se isso

puder significar um qualquer tipo de restrição ou mesmo a desaceleração das atuais pesquisas. Sempre

que abre-se, ou quer-se fazer abrir, uma nova frente de pesquisas, os pesquisadores investem numa

apresentação midiática, estabelecendo uma espécie de canal direto entre e o público e os laboratórios

(poderíamos dar a isso o nome de populismo tecnocientífico?). Nesses casos, a exploração dos

“futuros possíveis” alcança o paroxismo. O resultado é um tácito comprometimento desse mesmo

público que renova, esperançoso com a proximidade do futuro tecnoprometido, sua aprovação ao

trabalho dos cientistas.
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Em uma cena cortada das versões do filme, a mãe de Vincent indaga, preocupada, a respeito

do destino dos embriões que não lhe seriam implantados. A reação do geneticista é mostrar-lhe o

recipiente em que eles estão armazenados e perguntar, de um modo gentil mas também firme e

invasivo, se ela podia vê-los. Sem essa seqüência, o filme desvia-se de toda a problemática a ela

associada. Não é como se o objetivo fosse apenas debater temas perfeitamente delimitados, ou, melhor

dizendo, se quisesse abordar apenas problemas potenciais (futuros). É mais como se ele quisesse

cindir o tema da manipulação de embriões em dois campos distintos, como se fossem estanques e

mutuamente exclusivos. Ora, a definição moral do estatuto do embrião que permite seu “descarte

laboratorial” pertence à mesma ordem daquela que aceita sua “reprogramação” genética. O filme

pergunta efetivamente se seremos capazes no futuro de escolher sabiamente entre uma

“reprogramação terapêutica” que busca evitar a ocorrência de males consensual e moralmente

inaceitáveis (e pergunta se doenças como a miopia deveriam estar entre esses males) e uma

“reprogramação estética” de cunho individualista-hedonista, pragmático e utilitário. Mas, ao optar por

eliminar a preocupação da mãe de Vincent, o filme novamente contornará um problema, usando a

omissão para solucionar, em parte, um dilema215.

Nessa cena, ao menos quatro feixes de relações entrecruzam-se: os papéis sociais do marido

e da esposa; os papéis sociais de pai e mãe; o duplo papel do geneticista como técnico e uma espécie

de vendedor e, por fim, a tecnologia desempenhando o papel de mediadora entre os três grupos de

significantes.

Como marido e esposa de uma família tradicional, as inquietações de ambos delimitam-se

por suas funções nessa relação216. Juntando a permanência de um modelo tradicional de núcleo

familiar e a reação de Marie poderíamos perceber o que seria uma sobrevivência social convertendo-se

em tecnicamente intolerável, caso não se modifique: a mãe de Vincent, ao demonstrar sua

preocupação217 com o destino final dos embriões, é constrangida a suprimir a manifestação do

sentimento materno. Ele torna-se inadequado porque naquela altura era fora-do-momento. Seu

marido, que até então havia participado ativamente de todas as decisões a respeito das características

215 No início do livro A Arte do Motor, Paul Virilio argumenta que, atualmente, não se concede aos meios de
comunicação nenhuma permissão para mentir (o que não os impede de fazê-lo, eventualmente); mas
permite-se sua omissão.
216 Quando o geneticista-vendedor ofereceu a adição de habilidades ao embrião recém-escolhido, coube à
esposa exprimir um desejo do casal (“o coral na Igreja”, diz ela ao marido) e ao marido saber sobre seu
custo e decidir quase só pela impossibilidade de suportarem a (alta) despesa adicional.
217 Lembremos uma das acepções da palavra preocupação: “idéia fixa e antecipada que perturba o espírito a
ponto de produzir sofrimento moral”.
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de seu futuro filho, omite-se daquele diálogo. Ela enfrenta sozinha a quase-ironia do geneticista e seu

desafio para que ela lhe apontasse os embriões no recipiente.

Como se sabe, no Brave New World (HUXLEY; 2001[1932]), a eliminação da necessidade

biológica da mãe, tornou supérflua a função social da mulher como mãe e, por extensão, dispensável

também a manifestação dos sentimentos maternos. Ali, no entanto, a imagem da tutela organizadora e

totalitária do Estado fazia com que a supressão dos sentimentos de maternidade emulasse a ocorrência

de uma espécie de extermínio da própria figura das mães. Por isso, no contexto da nova eugenia em

Gattaca, recusa-se a desnaturalização liminar da função materna. Resulta daí que as primeiras

experiências simbólicas de sociedades organizadas em função dos pressupostos eugênicos conduziram

a um aperfeiçoamento das mudanças operadas nas relações sociais mais tradicionais. Seu efeito foi o

de fazer com que a transição nem pareça excessivamente autoritária nem seja traumática demais,

porque ambas as possibilidades permitem uma grande abertura para a recusa das modificações

biotécnicas.

Quando o geneticista mostra o recipiente e insiste sobre o fato de que não se podem ver os

embriões (que são vistos em dois monitores de televisão durante toda a “consulta”) ele intuitivamente

sustenta a preeminência da técnica sobre todo o resto: sem mediação técnica, não há vida. Marie e

Antonio, querem ainda deixar algo ao “acaso” (“chance”, no original), esperançosos com o que ele

poderia lhes reservar. E de novo o geneticista desqualifica tecnicamente o desejo. Já há riscos demais,

argumenta ele. Para que aventurar-se a permtir o aparecimento de uma virtualidade casual se ela traz

consigo a probabilidade da manifestação de uma imperfeição inata?
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O movimento pelo qual o geneticista, quase invasivamente, aproxima o recipiente da futura mãe, encerra o
diálogo sobre os embriões. Se não os vemos é como se eles não estivessem lá218.

A manipulação genética construída em Gattaca é feita em duas fases, se é que as podemos

chamar assim. Antes delas, uma primeira divisão social corresponde à grande cisão entre os que podem

(ou querem, o que devido à pressão social logo transformar-se-á numa obrigação tácita, um dever e,

por extensão, uma dívida futura com os próprios filhos) realizar a manipulação: em flashback, em

outra cena que está apenas no roteiro, Vincent recorda que seus pais haviam vendido alguns bens para

financiar a concepção de seu irmão. Espera-se então que, sempre que puderem (financeiramente

falando), os pais irão conceber em laboratório (tão-só por contraponto, assinalemos que, hoje, a

concepção in vitro tem a função bem delimitada de substituir a infertilidade). Já dentro dele, do

laboratório, perceberemos as duas divisões: uma que chamaremos a fase da normalização genética e a

outra a fase da adição, ou fase meliorista.

3.5.1 Normalizar

A normalização corresponde a algumas operações nos embriões, distintas mas

complementares. A fertilização, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozóide, é realizada no

laboratório. Em seguida, selecionam-se os embriões melhor manipuláveis. Ainda nessa primeira

seleção, assemelhada a uma operação de peneiramento, dispensa-se a opção dos pais e o geneticista

escolhe embriões que não tenham quaisquer “critical predispositions  to any major inheritable

diseases”. Isso é em algum grau semelhante ao que já é possível fazer hoje com testes genéticos

pré-conceptivos; ou até mesmo pela restrição a uniões sexuais que apresentam alta probabilidade de

resultarem em bebês com doenças hereditárias. O gênero do futuro bebê e as definições estéticas

externas são demandadas pelos pais: cor dos olhos, cor da pele, cabelos, altura.

Em seguida, o geneticista alerta ter tomado a liberdade de eliminar “any potentially

prejudicial conditions”. E quais seriam elas? Calvície prematura, miopia, alcoolismo e susceptibilidade

218 A qualidade dessas imagens está comprometida porque, de fato, elas não fazem parte do filme. No DVD
Gattaca elas são imagens extras, seqüências que não foram aproveitadas.
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à dependência de drogas, propensão à violência, obesidade, cardiopatias, entre outras. Vê-se, há uma

mistura indiscriminada de comportamento e patologia que nos remete à idéia de um determinismo

genético reducionista, expressando nada mais do que o conflito entre os que crêem na função

preeminente ou do contexto social ou da herança genética (o uso da expressão combinada “patologias

comportamentais” não resolve o problema). É preciso evidenciar que, na fase da normalização, a

intervenção do geneticista faz-se no embrião, mas manipulando sua própria carga genética: ainda não

há adições. A normalização é aqui o sucedâneo do que no pensamento eugênico chamou-se eugenia

negativa. A diferença reside no fato de que aqui a erradicação dos anormais é socialmente asséptica:

não suscita compaixão, não provoca sofrimento moral, não é violenta, prescinde de instituições de

controle e seleção e, principalmente, não parece ser imposta. É uma escolha “natural”.

Nesse sentido, poderíamos mesmo falar no desenvolvimento de uma síntese sem antítese: a

eugenia negativa de Gattaca realiza tudo o que a eugenia de Francis Galton, a eugenia nazista ou

norte-americana desejariam fazer sem os inconvenientes sociais a que estavam sujeitas e ainda mediada

pelo argumento técnico, neutro. É o projeto eugênico dobrado sobre si mesmo: seguidamente

retomado, ele encontra um contexto social favorável, no qual é purgado de seus elementos abjetos,

publicamente intoleráveis219. A manipulação genética dá-se como uma eugenia da Eugenia.

3.5.2 Melhorar

A fase meliorista corresponde ao momento no qual, após terem sido peneirados e

consertados, os embriões estariam preparados para receber melhorias, adquirindo novas habilidades.

Os pacotes de habilidades são oferecidos pelo geneticista mais ou menos como dispõem-se opcionais

para um carro novo. Há habilidades em geral, como a inteligência, a capacidade de concentração, entre

outras (que seriam como habilidades que predispõe seu portador ao desenvolvimento de novas

habilidades: são características adaptativas). E há as habilidades específicas, que parecem ser as mais

caras, tais como a acentuação do talento artístico ou esportivo. É o caso do pianista que, embrião, foi

meliorado (seis dedos em cada uma das mãos) para executar uma determinada peça musical de

harmonia complexa.

219 Peter Cohen lembra, em Arquitetura da Destruição que, mesmo vigorando a Lei de Prevenção da Progênie
Defeituosa, o Estado Alemão jamais assumiu publicamente que realizava mais do que esterilizações. De
alguma maneira todos sabiam ou intuíam: ainda segundo Cohen, a fumaça que subia das chaminés dos
fornos de cremação tomava toda a cidade e trazia consigo tufos de cabelos queimados que se espalhavam
pelas ruas da cidade.
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Como primeiro sentido do termo meliorismo, Lalande (1967) explica-o como uma “doctrina

según la cual el mundo puede ser hecho mejor por los esfurezos del hombre, convenientemente

dirigidos”. Completa-o um segundo sentido, proposto por James Sully, em 1877:

Entenderia por esta palabra la creencia que afirma no solamente nuestro
poder de disminuir el mal  lo que nadie pone em duda  sino que
también nuestra capacidad de acrecentar la suma de bien positivo
(LALANDE; 1967: 616).

A via do meliorismo genético constrói-se por oposição àquilo que ela gostaria de determinar

como mal e ruim e, portanto, como consensualmente eliminável. Mais ainda, como o que é mal é

intolerável, os “esforços convenientemente dirigidos” devem também ser empregados não só para

erradicar sua existência como também para impedir seu surgimento. É dado como pressuposto que

existe uma valoração moral comum, uma linha divisória a repartir dos bons os maus. No meliorismo

genético, à  recusa do mal ou do bem absolutos não corresponde uma imediata recusa da história da

moralidade que produz socialmente aquela divisão. Ao contrário, nele, ela adquire um movimento

coextensivo, que comunica às faculdades humanas genéticas o processo ativo de determinação social

dos homens bons. Tudo se passa como se o meliorismo genético fosse capaz de realizar perfeitamente

aquilo que o desenvolvimento das instituições sociais não foi capaz de fazer sem questionamentos. A

bondade e perfeição dos homens, acreditadas como possíveis manifestações terrenas de qualidades

metafísicas absolutas são reveladas não como inconsistentes ou inexistentes, mas como resultado do

processo inverso, o de secularização e materialização biológica de todo o mal. Se podemos

recordar o que escreveu Leibniz sobre o mal

Se puede considerar el mal metafisicamente, fisicamente e moralmente. El
mal metafísico consiste en la simple imperfección, el mal físico en  el
sufrimiento, y el mal moral en pecado (LALANDE; 1967: 598)

No meliorismo genético de Gattaca, a imperfeição é causa suficiente de sofrimento e é

imperativo moral eliminá-la, como se não o fazer produzisse um delito ético. É importante perceber, a

partir Antonio, o pai de Vincent, a existência de uma comunidade de sentido quanto à noção de

perfeição que o vincula à sua esposa, ao geneticista e ao restante da sociedade. Quando o geneticista

lhes diz das imperfeições que ele já havia eliminado, à menção de cada uma delas, Antonio assente

com a cabeça, sorridente. Quando Marie e Antonio dizem querer mesmo assim “deixar algo ao acaso”,

Vincent, que brinca no chão, entra sub-repticiamente na conversa. Ninguém o menciona, somente

desviam-se olhares para baixo: o olhar do geneticista, técnico, como que a apontar uma evidência,

uma corroboração; e o olhar da mãe de Vincent exprime, mais que lamentação, pena. Na cena
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seguinte, somos nós os convidados a olhar para o Vincent menino. Mas o que, verdadeiramente, está

em causa, não é necessariamente a manipulação genética em si mesma, mas o desejo de

aperfeiçoamento. É nesse sentido que a tecnociência genética conecta-se produtivamente às

subjetividades preexistentes. Porque, de fato, trata-se da imagem que temos de nós mesmos, de uma

defasagem entre o que somos e o que poderíamos ser. Não é mais unicamente a exortação a “crescer e

se multiplicar”, mas crescer sem deixar multiplicar a “imperfeição”. Mas o que não aparece

definitivamente é o fato de que na produção dessa subjetividade as tecnociências desempenhem um

papel determinante. Na descrição do processo biológico como um encadeamento de operações

quase-mecânicas susceptíveis não à indeterminação, mas ao erro incorrigível, o convite à manipulação

genética propõe a divisão dos seres humanos em dois grupos: os perfeitos e os imperfeitos.

É claro, não se trata de mediação tecnocientífica, apenas. Antonio e Marie não recusam o

melhoramento de seu futuro filho. Eles somente não podem pagar por ele. Inúmeras vezes já

colocou-se esse problema nesta ordem de razões: o movimento tecnocientífico “capturado” pela

dinâmica do capital; esta, por sua vez, reinventa a distribuição desigual de recursos coletivos e

promove a ascensão de uma nova elite; o capital e suas elites sucessivas agindo na perpetuação de sua

própria prevalência. Seria a reedição da mesma questão, camuflada sob a face de novos atores e novas
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variáveis. Se pudéssemos efetuar essa redução, simplificando a distribuição desigual das possíveis

perfeições como um efeito direto e causal da concentração dos recursos financeiros, poder-se-ia

argumentar em favor de uma espécie de instrumentalização das tecnociências, dirigidas, por usurpação

ilegítima de suas finalidades, para o proveito próprio do capital. Ato contínuo, seria também possível

esperar pela possibilidade de algo como uma purificação das tecnociências, resultado da modificação

ou da superação do liberal-capitalismo.

Por essa perspectiva, a supressão dos diálogos da venda dos melhoramentos – as faculdades

artísticas e esportivas adicionadas –  torna-se um problema a ser discutido. Relembremos o ocorrido

com a publicidade do filme, que anunciava a intervenção genética meliorista como produto já

disponível, e que era voltada para pais interessados em aumentar as vantagens iniciais de seus filhos na

sociedade220. A resposta obtida foi uma avalanche de telefonemas. Entre alguns grupos de cientistas

essa publicidade foi objeto de questionamento, tornando-se parte de um debate público. A

repercussão foi de tal ordem que sua veiculação terminou por ser suspensa. Seria legítimo perguntar

se a reação inicial do público, seguida de algum grau de resistência e rejeição de grupos de

geneticistas, não teria influenciado também a edição final do filme. Fato é, que a eliminação das cenas

de venda de especialidades humanas (e, sublinhe-se, não a eliminação da especialização dirigida: para

isso basta lembrar o caso de Eugene Jerome, o nadador e do pianista de doze dedos) esvazia a

apresentação da questão como um efeito imanente ao sistema liberal-capitalista.

A concepção por meio da manipulação genética, tornada uma mercadoria como outra

qualquer, mostrada em Gattaca mostra como naquela sociedade a alegação terapêutica, argumento

ponta-de-lança dos defensores das tecnologias de manipulação genética, rapidamente deu lugar a uma

situação na qual o impedimento da ocorrência de enfermidades conhecidas não obedecia à qualquer

demanda moral de um direito básico à saúde, mas sim à capacidade financeira dos futuros pais para

adquirir os melhoramentos disponíveis.

Por outro lado, o movimento circular por meio do qual a constituição de uma sociedade que

seja sensível aos apelos e às determinações tecnocientíficas é também a garantia de que, no futuro,

qualquer tipo de questionamento moral ou discussão filosófica que envolva a produção tecnocientífica

seja de imediato assemelhada a atitudes de freio, controle ou obscurantismo. Se esse tipo de

argumento atende aos interesses do capital que agora produz tecnociência ou aos impulsos de

220 O geneticista diz isso exatamente aos pais Marie e Antonio: deveriam deixar o mínimo de possibilidades
ao acaso, porque era seu dever dar a seu futuro filho o melhor ponto de partida possível (“the best possible
start”).
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autoperpetuação que parecem originar-se do ethos tecnocientífico, isso somente o futuro dirá. No

entanto, parece precipitado, mas principalmente limitado, reduzir a complexidade engendrada pela

manipulação genética unicamente aos temas do interesse e do lucro. Nesse ponto específico, vale a

pena deter-se sobre essa dialética que liga as “cenas perdidas” do filme à sua exibição efetiva. Porque,

nessa versão, o geneticista é pouco mais (ou pouco menos?) do que um médico que conduz o casal

pelo caminho das escolhas que lhes são possíveis. Cor dos olhos? Castanhos. Gênero? Um garoto, para

brincar com Vincent. E vale a pena perguntar o que expressa o imaginário que suprimiu o papel de

vendedor do geneticista. Porque, para Vincent tornar-se o “homem livre” (lembremos, seu sobrenome

é Freeman), ele precisa tornar-se obcecado por superar o ônus que lhe recai imposto por seu próprio

código genético. Para ele, seu DNA, mesmo intocado, tornou-se um peso.

3.5.3 Do meliorismo à especialização

Após um recital de piano, Vincent e Irene mantêm o seguinte diálogo:

- You didn t know?
- Oh, yes.
- Wonderful, wasn t it?
- Twelve fingers or one, it s how you play.
- That piece can only be played with twelve.

Um segundo antes, Vincent observava o cartaz que anuncia o concerto:
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Dez ou doze, que realmente importa quantos dedos você tem?

Mais de uma vez, Vincent já havia dado mostras de quão desconfortáveis eram para ele as

situações tidas como triviais pelos membros da gen-elite de Gattaca. Às vezes, quando não estava sob a

tensão de preparar-se para ir ao trabalho, esquecia as lentes de contato e saía de óculos. Seu próprio

cílio, encontrado próximo ao local do assassinato, foi o que transformou no principal suspeito, e ele

recriminava-se pelo descuido. Sentiu-se extremamente vulnerável quando viu sua foto estampada em

todos os monitores dos trabalhadores de Gattaca; era como se todos ali o pudessem reconhecer. Após

uma discussão, Eugene esclareceu-lhe sua nova condição, dizendo:

Você ainda não entende, não é? Quando eles olham para você, é a mim
que vêem!

Mas Vincent não conseguia assumir aquele ponto de vista. Toda a operação que lhe permitiu

conseguir o emprego precisava ser repetida todos os dias, para mantê-lo – mudança no corte de

cabelo, uso de lentes de contato para não denunciar a miopia, pequenos dispositivos para falsificar

seus batimentos cardíacos, falsas pontas de dedo contendo sangue, bolsas com urina amarradas às

pernas, uma cirurgia que lhe deu alguns centímetros a mais (porque era demasiado baixo em relação a

Eugene221); tudo isso era, para ele, externo a si próprio. Constituía apenas seu passaporte para acessar

livremente as dependências da empresa e realizar seu trabalho. Para ele, o que realmente importava

221 Atualmente, em algumas regiões da China, têm se tornado relativamente comuns as cirurgias que
propiciam o aumento da estatura. Nelas, primeiro faz-se uma cisão dos ossos da perna, em seguida,
esticadores os mantêm afastados por meses; espera-se que o próprio corpo providencie o preenchimento
dos espaços vazios. Extremamente dolorosas, e com extenso período de convalescença, esse acréscimo e o
próprio desenvolvimento das técnicas que permitiram a realização das operações, têm sido explicados no
âmbito das recentes mudanças na China, com economia de mercado em velocíssima expansão. Isso teria
provocado, entre inúmeras outras coisas, a valorização das pessoas mais altas em seleções de emprego bem
como nas demais relações sociais.
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era a manutenção de seu posto de “navegador de primeira classe”, capaz de “um milhão de toques sem

erro”, como uma vez lhe disse o diretor. É todo esse contexto que explica sua reação no diálogo com

Irene sobre o pianista: “não é como é tocada a peça o que importa, seja com um ou doze dedos?” E ela,

naturalmente: “essa peça somente pode ser tocada com doze”.

O rosto do pianista precedido por seus doze dedos, escondido por eles, enuncia uma ordem

de importância, uma prioridade, um apagamento; a substituição do ser por seus órgãos ou, se

quisermos, a troca do todo por suas partes. E, no entanto, essa diferenciação não se dá como resultado

de qualquer processo evolutivo ou adaptativo, mas é a conseqüência de uma requisição técnica que lhe

é imediatamente anterior. Como é óbvio, os pais que compraram para seu filho o par adicional de

dedos o fizeram conscientemente, desejavam um filho nascido artista. Isso tem várias implicações,

relacionadas à enormidade de possíveis e multicombináveis modificações morfogenéticas; mas o que as

unifica é o fato de que se dão num encadeamento determinado “de fora para dentro”. Dito de outra

maneira: a idéia da “tripla hélice” (LEWONTIN; 2002) – a de que a formação do indivíduo e seu

processo de individuação é o resultado de contínuas interações ativas entre seu ser biológico e seu ser

social – é apenas inteligível como um processo ininterrupto, de onde, na verdade, pode-se apenas

distinguir o ser biológico do ser social, para efeito analítico. O que se vê em Gattaca é que o

encadeamento “de fora para dentro” instrumentaliza a modificação do ser biológico, tornando-a uma

simples acomodação, uma adaptação imediatamente reativa a uma demanda externa. Por meio dela,

não haverá processo de formação do sujeito se ele não encontrar as precondições externas que

determinaram de antemão sua condições de existência. Por essa lógica, caso o pianista não encontrasse

uma peça elaborada especificamente para ser executada por alguém como ele, não haveria função

definida para o seu conjunto físico idiossincrático. Nesse caso, ele seria reconhecido mais como uma

aberração do que como expert. É também assim que deixamos o terreno das mudanças efetuadas pela

moda ou pelo gosto e somos remetidos ao terreno da absoluta instrumentalização222 dos corpos; no

entanto, ainda por meio da criação de órgãos dedicados, especializados. Não se trata apenas de saber

se é ou não possível realizar tecnicamente um ou mais conjuntos de tais intervenções, mas perceber a

quais tipos de fantasia social obedecem. No texto da História da Sexualidade em que descreve o

conceito e a noção de biopoder, Michel Foucault afirma que

o que se passou no século XVIII em certos países ocidentais e esteve ligado

222 E isso numa época em que, como afirma Hermínio Martins, uma “mudança cognitiva das ciências
naturais” nos faz reconhecer que “as ‘revoluções científicas’ são mais ‘tool-driven’, como demonstram as
análises de Peter Galison, do que ‘concept-driven’ como na filosofia da ciência clássica (…)”.
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ao desenvolvimento do capitalismo, foi um outro fenômeno : nada
menos do que a entrada da vida na história  isto é, a entrada dos
fenômenos próprios à vida da espécie humana na ordem do saber e do
poder  no campo das técnicas políticas (FOUCAULT; 1988: 133).

A partir das manipulações genéticas observamos o esmaecimento desse tipo de intervenção

política que focalizava os efeitos derivados da vida da espécie, e que se dá agora em favor de um outro

tipo de ação. Esta, por sua vez, pretende determinar os tipos de efeitos derivados permitidos à

preexistência individual. Coloca-se, portanto, num ponto imediatamente anterior àquele a partir do

qual foi possível perceber a gestão dos fenômenos da vida como o exercício de um novo poder. Não

será mais a população como fenômeno produzido desde a espécie, mas a gestão do processo de

criação de diferentes subespécies (ou supraespécies) e o fluxo variável de suas respectivas populações

desejáveis. Quando Foucault refere a “vida da espécie humana”, que emerge na história como objeto

de poder, ela aparece ao mesmo tempo como um dado a priori e como um ponto de partida, ambos

singulares, únicos. Em comparação, nesse aspecto, a manipulação genética apresenta um caráter

regressivo, na medida em que o vetor de sua ação é retroativo em relação à vida da espécie. E

constitui-se não apenas como ação retroativa, mas como ação retroativa pluralizante. Com a

manipulação e a especialização é possível pela primeira vez falar de espécies humanas (quando, na

constituição da eugenia clássica, foi necessário dizer-se de hierarquias ainda dentro da própria espécie;

por isso, o motivo do pensamento eugênico é a degeneração e suas ações são as de seleção e

segregação). O que nos leva a perguntar: como se colocar a respeito de procedimentos técnicos que

reclamam um processo tão radical de adaptação do corpo que, material e simbolicamente, precisam

imiscuir-se naquilo que consideram ser a única fonte constitutiva do ser humano?

Para tanto, será instrutivo um outro recuo, até às representações do trabalho e dos

trabalhadores industriais. A organização taylorista-fordista do trabalho nas fábricas requer um tipo de

trabalhador – já várias vezes representado – que repete incessantemente grupos de movimentos

impostos pelo andamento intermitente do conjunto maquínico industrial. No entanto, como pode ser

visto em Metropolis, por exemplo, o trabalhador não é construído pela máquina; relaciona-se com ela

e é dela como que uma peça polivalente. De fato, se assim não fosse, cedo ele se tornaria inútil para

aquele processo produtivo. O trabalhador, tomado individualmente, ou o grupo deles, considerados

coletivamente, precisa conservar-se treinável e cambiável. Nesse tipo de organização ele pode até ser

considerado e tratado como automatizável, ou seja, ele pode apresentar comportamento de autômato;

no entanto, caso venha a permanecer como tal, passará a ser potencialmente obsoleto e, portanto,

prescindível. Por isso, ainda que não ignoremos os efeitos perversos do trabalho mecanizado e
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repetitivo – eternizados nas imagens do operário chapliniano de Tempos Modernos, que continua a

repetir os movimentos do local de trabalho mesmo quando fora dele – é preciso reconhecer nele,

principalmente quando em contraste com um homem que se quer construível, uma afinidade e um

respeito à indeterminação imanente ao processo de individuação. O trabalhador industrial é um símile

da força em geral que é a própria natureza da força motriz que rege o trabalho industrial. A

organização do trabalho industrial tem como base a definição de funções, para máquinas e homens, a

partir de um poder maleável, como definido abaixo:

A máquina definidora da Revolução Industrial foi a máquina a vapor de
Watt (com seu governador cibernético). Ora esta máquina, no dizer do
sociólogo e filósofo alemão Hans Freyer era algo de essencialmente novo.
Não acompanhava a fórmula clara e simples que era própria de toda a
técnica antiga até ao século XVIII, segundo a qual o homem, para atingir
[o] seu objectivo, começava por criar instrumentos ou ferramentas
adequadas. Nesse caso não foram criados meios específicos para um fim
determinado, mas uma força concentrada, uma pressão altamente
poderosa, um poder em geral, por assim dizer ( ) Criar potências e
deixá-las à disposição para objectivos indiscriminados  tal é a fórmula a
que chega a técnica a partir da máquina a vapor de Watt, passando pela
electricidade e pelo petróleo, até atingir a energia atómica . Com a
emergência deste tipo de máquinas o significado da técnica foi, com isso
totalmente modificado. [O] seu sentido não é mais a utilidade, mas o
poder ( ) além de qualquer limite orgânico ( ) Pela primeira vez
coloca-se a questão de saber se um dia o homem não irá querer somente
porque pode  (Hans Freyer, Teoria da época actual, Rio de Janeiro, Zahar
Editores, 1965) (In: MARTINS; 2000: 23).
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Nessa seqüência de Metropolis, vemos o ballet dos trabalhadores ditado pelo ritmo das máquinas

Assim como em Metropolis, também no Admirável Mundo Novo. Porém, Huxley viu no

condicionamento mental e no ato-reflexo, o modo pelo qual atribuía-se ao indivíduo sua função social.

E, no entanto, aquele ainda era um mecanismo fortemente “educativo”, que mantinha o indivíduo num

cambiante equilíbrio entre a realidade de seu devir e a necessidade da reafirmação incessante de sua

condição social como definitiva e incontornável. Na distopia de Huxley, não é apenas o leitor que está

exposto à descoberta do “verdadeiro” conjunto de relações enterrado por debaixo de doses maciças de

soma. Daquele mundo transparece, permanentemente, um “medo da verdade”, o temor do

desvelamento do sentido das relações sociais como um produto ideológico. O alpha, o beta e o gama

de Admirável Mundo Novo precisam todo o tempo ouvir repetidas as frases que lhes remetem ao seu

lugar na pirâmide. Em Gattaca, o nadador e o pianista são os dois personagens que tiveram seu código

genético modificado de modo a conferir-lhes habilidades específicas, dedicadas e superdesenvolvidas.

Por isso, eles não têm como se dissociar de suas funções, que lhes são intrínsecas; não há

procedimento condicionante ou educativo e mesmo assim eles não podem ser outra coisa que não

aquilo que já são.

Deles, sobressaem as ambições da aquisição e do incremento das capacidades performáticas.

Na verdade, o filme sugere que tais modificações são resultado do incremento no DNA e não de uma

modificação em material genético já existente. E é claro que sendo de uma ou outra maneira,

abrir-se-iam duas formas de perceber a situação: uma, quando o “dom” está já presente em todos os

indivíduos em potência, isto é, aguardando algum tipo de desencadeador da preeminência desta ou

daquela habilidade sobre as demais; na segunda situação, a habilidade nem mesmo pertence ao

indivíduo, mas, adicionada, sobrepõe-se-lhe social e biologicamente. Jerome e o pianista têm

trajetórias distintas no que diz respeito a seus destinos ditados desde o nascimento. Ambos procuram
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cumprir suas funções de maneira a igualar o curso de sua vida ao projeto que se lhes foi imposto.

O nadador sem movimento nas pernas escala o DNA

No conjunto de imagens que vemos acima, Jerome vive a seguinte situação: sua casa tem dois

andares interligados por uma escada. Não há elevador. Em uma situação inesperada criada por um dos

enredos paralelos do filme (o do assassinato do diretor de Gattaca), ele é obrigado a deslocar-se, em

poucos minutos, até o segundo andar da casa. Começa então a impressionante cena do nado contra a

corrente do DNA. Em uma dinâmica impossível de captar apenas pela reunião das imagens capturadas,

a sucessão das cenas e as mudanças de planos e pontos de vista fazem do ato de escalar a escada DNA

uma replicação da habilidade de nadar223. Em segundos, o que vemos é um nadador vencendo todo

um andar de escadas como se estivesse numa piscina olímpica224. Ao final do filme, Jerome suicida-se e

é razoável supor esse esforço final em voltar a nadar tenha tudo a ver com isso. Porque, ao provar para

si mesmo que ainda podia “nadar” ele apenas reafirmou a própria inutilidade social e pessoal. A

223 E, ressalte-se, é uma habilidade não instintiva. Ela foi imaginada, elaborada e aperfeiçoada ao longo do
tempo.
224 No filme, nadar é o que distingue também os dois irmãos Vincent e Anton, respectivamente o filho do
acaso e o filho da engenharia genética. Em duas cenas eles competem em mar aberto para saber quem
desiste primeiro e resolve voltar à terra firme; segundo a narração de Vincent, em todas as vezes ele perdia.
Isso muda quando ele deixa de preocupar-se com a volta, com o quanto teria de nadar a mais se
continuasse sempre em linha reta. Daí em diante, ele vence seu irmão duas vezes (em uma delas, inclusive,
salva-o do afogamento).
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especialização de seu corpo o impedia de redefinir ou recomeçar a própria vida225.

3.6 Especialização e a nova eugenia

No início deste capítulo procuramos caracterizar a idéia de inferioridade absoluta e as

maneiras pelas quais ela conduziu à noção de eugenia. Ao longo dele, procuramos também

desenvolver a idéia de que se concretiza uma nova eugenia, fruto de um processo de depuração de

sentidos e percepções sociais e tal processo configuraria praticamente uma autodepuração. Para sua

consecução foi preciso livrar-se do peso da abjeta historicidade do nazismo bem como das grosseiras

medidas eugênicas que diversos governos instituíram mundo afora226. Em uma sociedade em que o

humanismo terapêutico pode seguramente ser considerado uma idéia vitoriosa, em que o liberalismo

econômico radical convive sem dificuldades seja com o liberalismo político ou o progressismo

esquerdista e onde os principais poderes despóticos exercem-se de maneira descentrada e sub-reptícia,

a eugenia jamais poderia recriar-se permanecendo associada ao Estado, totalitário ou não. É preciso

reconhecer, sobretudo, que a nova eugenia, caso vingue, não ocorrerá como uma repetição, ela será

um acontecimento absolutamente novo e não haverá como tomar de uma lanterna e seguir atrás de

tragédias ou farsas. Por isso, esse processo parece querer afirmar-se indo ao encontro do âmago dos

indivíduos e de seus processos intrínsecos de individualização, biologizando o máximo possível seus

processos de subjetivação. Voltaremos adiante ao assunto, mas se a tecnociência aprendeu alguma

coisa com a ficção científica cinematográfica, foi o reconhecimento da inutilidade e da inoperância dos

processos mais ou menos explícitos de condicionamento pavloviano.

Até aqui, desenvolvemos e observamos as alterações nas estratégias de mudança e as

modificações nos argumentos em defesa da eugenia. Por elas, normalização e melhoramento

constituem-se, no limite, como aplicáveis a todos os indivíduos. Essa percepção é fundamental para

entender até onde vai a efetividade de se questionar o novo modelo eugênico fixando-se apenas no

acesso seletivo e assimétrico proporcionado pelos mecanismos de mercado. Exatamente porque a nova

eugenia pode prescindir das até então tradicionais clivagens de raça, gênero ou mesmo de classe,

compatibiliza-se com a idéia de universalidade na medida em que é a humanidade como um todo seu

225 Isso fica mais evidente se nos lembrarmos a origem de sua paraplegia: insatisfeito com o segundo lugar
numa competição mundial de natação (afinal, ele havia sido desenhado e depois educado com a certeza de
que era o primeiro) ele joga-se de encontro a um automóvel em movimento.
226 Sobre isso ver, neste capítulo a página 167 e seguintes.
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principal alvo e objetivo. Mas isso não significa a superação ou a derrota das clivagens, apenas sua

recriação. Em Gattaca vimos como a combinação da normalização com o melhoramento pode resultar

na especialização – e é por isso perfeitamente razoável imaginar que a reprodução das desigualdades

não apenas irá continuar como também se dará em um outro plano, o da quantidade de especialização

concentrada em cada sujeito, ou seja, do quantum de singularidade a priori nele ou nela embutido.

Para sustentar todo esse raciocínio é preciso então continuar a desenvolver a idéia da especialização

associada à normalização e ao meliorismo. Nesse momento, deixaremos Gattaca brevemente. Ainda a

partir do cinema, gostaríamos de estender a abordagem da especialização, trazendo à consideração

cenas e situações de dois outros filmes. Primeiro Blade Runner (1992) e, depois, 2001: Uma Odisséia

no Espaço (1968).

3.7 Meliorismo e especialização em Blade Runner e 2001: Uma
Odisséia no Espaço

3.7.1 O nexo em Blade Runner

A história da criação de Blade Runner – o livro e depois o filme – é um tanto quanto

complexa. Basicamente, o filme de 1992 corresponde à adaptação do romance de ficção científica “Do

Androids Dream of Electric Sheep?”, escrito por Philip K. Dick; mais tarde, foi “encontrada” em um

depósito uma “cópia perdida” do filme, a chamada director s cut, a versão do diretor, que teria sido

rejeitada pelo estúdio, depois reabilitada. A maioria das cópias vendidas atualmente é dessa última

versão. Entre elas e o romance um traço básico diferenciador permaneceu: Ridley Scott optou por

reforçar as imagens dos andróides Nexus, tanto os fugitivos como aquelas de Deckard e Rachel (esses

dois últimos os que não têm consciência de que são, de fato, andróides), as imagens cinematográficas

conferindo-lhes maior densidade dramática.
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Em Blade Runner: a publicidade incentivando a migração: fora da terra, viva em ambiente limpo, respire, tenha
mais espaço .

De modo extremamente simplificado, pode-se dizer que Blade Runner (1992) é a história do

caçador de andróides Rick Deckard. Nela, a Terra havia se transformado num lugar inóspito e por isso

os homens haviam construído colônias em outros planetas. Àqueles aos quais era permitido227

incentivava-se a migração (“emigra, e ganha um andróide!”). Como se sabe, na sociedade de Blade

Runner uma grande corporação desenvolvia linhas de andróides, chamados replicantes, utilizados

como substitutos da mão-de-obra humana nas mais variadas tarefas, não apenas as mais estafantes ou

perigosas. Dotados de memória, consciência e inteligência, sua semelhança com os seres humanos era

tamanha que, se não lhes informasse sobre sua própria condição nem mesmo eles próprios saberiam

diferenciar-se e reconhecer-se como seres artefactos228. Mas, mesmo que isso fosse tecnicamente

possível, alguns dentre eles não tardariam em entender a própria condição: entre eles, os andróides

dedicados ao trabalho em minas e assemelhados em planetas nos quais as condições atmosféricas não

permitiam a presença humana. Era esse o caso dos Nexus que voltaram ilegalmente à Terra e que são

caçados por Deckard. Como os andróides são fisicamente mais fortes e resistentes do que os seres

humanos, há neles um dispositivo de segurança que limita seu tempo de vida – para os Nexus, essa

limitação é de 4 anos.

227 No livro de Philip K. Dick, origem do roteiro de Blade Runner, essa situação é melhor explicada: a
migração não era obrigatória, mas as corporações e os governos a tinham como desejável. No entanto, ela
não era permitida a todos, somente aos mais capazes física e intelectualmente. É esse um dos mais fortes
motivos da acentuada degradação dos subúrbios da Los Angeles vista no filme.
228 Ao fim do filme, somos instados a nos perguntar se não essa também a condição de Deckard, o que faria
do caçador parte da mesma espécie da caça.



O Desencantamento das Ciências    209

Três dos Nexus 6 que fugiram para a Terra

Ainda assim, em relação ao livro, os replicantes permanecem o elemento chave da história,

inclusive com a manutenção de seus nomes pessoais e denominações técnicas. Aqui, isso nos interessa

pelo significado que têm seus nomes, muito especialmente a denominação técnica Nexus-6229. Nexus é

um termo latino com vários significados possíveis:

escravo (por causa de dívidas não liquidadas). Enlace ou enlaçamento;
obrigação (de pagar); compromisso; escravidão motivada por insolvência;
qualquer obrigação ( VALLE; 2004: 539).

Entre outras coisas, designa aquele ou aquela que vive sob os deveres e obrigações expressos

por uma relação jurídico-política chamada Nexum, estabelecida entre um credor e um devedor:

obrigações per aes et libram: ato solene de empréstimo em que se
empregava a balança (libra) e se usavam palavras sacramentais que
ligavam o devedor ao credor; obrigação pessoal em virtude de uma
dívida; sujeição, escravidão por dívida. Cessão; venda; direito de alienar;
direito de adquirir, compra, aquisição ( VALLE; 2004: 539).

O radical nex (também necis) significa “morte violenta; execução; assassínio”; na locução

229 O uso do 6 após o Nexus pode ser explicado de duas maneiras, complementares. Mais formal, a primeira
responde, na história narrada, pelo ponto de vista da corporação Tyrrel: a linhagem Nexus estaria em sua
sexta geração. A segunda pode ser identificada mais como uma ironia metatextual dos autores – escritor e
cineasta. Os replicantes (ou andróides) são chamados Nexus-6 porque há de fato 6 deles na história.
Declaradamente, são quatro os fugitivos, além de Rachel, a replicante que vive na Tyrrel Corporation. No
filme, eles continuam quatro fugitivos e Rachel. Porém, Ridley Scott e Philip K. Dick sugerem ao espectador
que Deckard também seria um replicante e é essa a raiz da ironia metatextual: seria ele o sexto Nexus? (os
nomes dos seis dispõem-se em ordem alfabética: Leon Kowalski, Pris Statten, Rachel Tyrrel, Rick Deckard,
Roy Batty e Zhora).
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vitae necísque potestas tem o sentido do direito de vida e morte ( VALLE; 2004: 538 e FOUCAULT,

1997a: 125-149) e, finalmente, na locução fúgere venatorum necem significa escapar à perseguição dos

caçadores ( VALLE; 2004: 538). Dados os sentidos originais latinos, etimológicos e históricos, da

denominação técnica Nexus, entendemos restarem poucas dúvidas de que os replicantes foram

concebidos, na verdade, como indivíduos colocados sob o jugo de uma relação de pertencimento

absoluto a um outro ser ou a um conjunto deles.

Como definiu Foucault,

por muito tempo, um dos privilégios característicos do poder soberano
fora o direito de vida e morte. Sem dúvida, ele derivava formalmente da
velha patria potestas que concedia ao pai de família romano o direito
de dispor da vida de seus filhos e de seus escravos; podia retirar-
lhes a vida, já que a tinha dado (FOUCAULT, 1997a: 127) [grifo nosso].

Quando o replicante Roy Batty vai ao encontro de seu pai (“I want more life father” diz

Roy Batty ao ver Tyrrell) o cientista e proprietário da corporação que leva seu nome, seu desejo é saber

sobre como desativar o mecanismo que limita em 4 anos o tempo de vida dos Nexus-6230. Como obtém

uma resposta negativa, o replicante resolve inverter o jogo e dispor da vida do próprio pai. Assim, os

replicantes, seres artificiais, ocupam o pólo oposto e subalterno da relação nexum construída em

Blade Runner. Ela é o que aqui chamamos de uma relação de pertencimento absoluto porque não há

como saldar a dívida contraída: ou trabalha até a morte ou, caso em caso de recusa, é caçado para

morrer. Sintomaticamente, o termo utilizado para a morte de um replicante caçado é retirar231, que

poderíamos completar como “retirar-lhe a vida”, no sentido de tomá-la em pagamento pelo

descumprimento da relação nexum contraída e não-honrada.

Mas, qual a natureza específica dessa relação e, mais importante, por que e como ela

converge para a nova eugenia vislumbrada em Gattaca? Antes de responder a essas perguntas, veremos

de que maneira essa mesma relação é reproduzida com o mesmo sentido, mas em outros termos

visuais, em 2001: Uma Odisséia no Espaço.

230 Os replicantes fugitivos são quatro e, na verdade, aqui também há uma outra ironia metatextual. Tanto
Rachel como Deckard (se ele for mesmo um andróide) parecem não ter o mesmo mecanismo limitador.
Assim, contextualmente, dizer que são quatro fugitivos com no máximo quatro anos de vida é também o
mesmo que dizer que os aos dois restantes Nexus não se aplica tal limitação.
231 No original em inglês, retire conserva o mesmo significado, conforme o Webster s New World Dictionary
of the American Language (1968): “to withdraw to a secluded place; to retreat, as in battle; to withdraw
from business, active service, etc., because of age; to withdraw, as troops; to take out circulation, as
bonds; to remove from a position or Office: as, to retire a general; in baseball, to put out (a batter, side,
etc.) .
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3.7.2 A Rebeldia de HAL

…e como celebremente disse HAL, computo ergo sum.

(MARTINS; 2000: 24).

Já mencionamos brevemente, na Introdução deste trabalho, a rebeldia de HAL em 2001. Ele

é o computador responsável por auxiliar os astronautas na viagem da Terra a Júpiter. O monólito negro

encontrado na Lua irradia constantemente ondas de rádio direcionadas àquele planeta. A missão da

astronave é descobrir tanto quanto possível se em Júpiter encontram-se as origens e as razões do

comportamento do monólito. Sua tripulação é composta por três pesquisadores – viajando em estado

de sono profundo induzido, já que durante a longa jornada sua presença em vigília é tida como

desnecessária –, além deles há os dois tripulantes humanos e HAL.

Os três cientistas, Dave (em pé) e Frank, dormindo

Dave Bowman e HAL
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Aos poucos vamos descobrindo que, do mesmo modo que a experiência da viagem é negada

aos cientistas, o verdadeiro motivo dela não é de conhecimento dos astronautas. Mas o computador

HAL sabe. Durante toda a seqüência assistimos HAL interagindo com a tripulação: ora, ele joga xadrez

com um deles (e ganha); em outro momento observa atentamente os exercícios físicos que um deles

faz; ainda, vê um dos astronautas desenhando e pede para ver o resultado, inclusive emitindo seu

próprio julgamento. Ele também assiste às entrevistas que os astronautas concedem à imprensa e a

chegada de uma mensagem de felicitação pela passagem do aniversário de um deles. Em todos esses

momentos a impressão que se tem é a de que o computador esforça-se por manter alguma relação com

seus companheiros de viagem, um esforço que, se não é verbalizado como o de uma ultrapassagem da

própria programação, parece ser uma tentativa sincera de socializar-se, de, de fato e de direito, ser

parte da tripulação da espaçonave. Para a reafirmação desta interpretação é preciso lembrar que na

Terra, na estação de controle da viagem há um outro computador, idêntico a HAL, responsável por

processar as mesmas informações que ele recolhe. E é isso o que os diferencia decisivamente. Porque

HAL vive a experiência das relações com os objetos técnicos que compõem a espaçonave, a

responsabilidade pelo controle dos mecanismos de sobrevivência dos cientistas, a recolha das

informações astrofísicas e astrométricas e, principalmente, ele vive as relações que mantém, ou tenta

manter, com Dave Bowman e Frank.

É isso o que explica, em parte, o fato de que seu gêmeo em Terra divergir dele tanto no ato

deliberado de forjar um defeito inexistente como na maneira pela qual avalia os seres humanos. É na

experiência frustrada da socialização que a posse de uma informação estratégica ganha, para HAL, uma

importância que passa desapercebida de seu par na Terra. HAL é o único ser consciente a bordo que

sabe sobre o verdadeiro motivo de sua viagem. Para os homens que os enviaram, a ida a Júpiter é a

oportunidade única de encontrar alguma resposta satisfatória às perguntas sobre a origem da vida. Por

isso, ele elabora um plano para eliminar um a um todos os tripulantes a bordo de modo que possa,

sozinho, completar a missão. O defeito simulado no equipamento externo serve como álibi para enviar

os dois astronautas para fora da nave ao mesmo tempo em que ele retira o suporte de vida dos

cientistas em estase.

Entendemos que não é mágoa ou contrariedade o que move o computador. O problema

principal não reside no desenvolvimento da capacidade de odiar ou ressentir-se, mas na indiferença

dos astronautas, desinteressados e incapazes de perceber que esse processo não apenas esteve em

curso, mas que já foi completado. Quando, na Introdução deste trabalho, escrevemos que as ações dos

astronautas quanto ao defeito de HAL tiveram caráter unicamente reativo, quisemos sublinhar que um



O Desencantamento das Ciências    213

único conjunto lógico de coisas os preocupava: se a máquina estava defeituosa, se o defeito era grave,

se era reparável e, em caso contrário, se era possível prosseguir na viagem sem ela. Eles não estavam

interessados em HAL, no HAL individualizado, mas apenas em garantir sua funcionalidade.

Já o computador parece ter adquirido um sentimento de identidade em relação aos seres

humanos. E aqui não se concretiza simplesmente um problema de superioridade da máquina

inteligente sobre o homem. A identificação de HAL com seus desenvolvedores imediatamente retira

deles a autoridade do criador. Se retornarmos ao que escreveu Foucault (ver citação à página 210),

HAL associa aos astronautas uma espécie de patria potestas, um direito de vida e morte, que eles

exercem ilegitimamente. Afinal, que criador é esse que se arroga o direito de instituir-se como origem

sem ao menos conhecer a sua própria? Nesse sentido, é possível sustentar que HAL não reivindica a

igualdade entre ele e os seres humanos, mas assume a missão como um direito seu, em nenhuma

medida menor do que o de seus criadores. As tentativas de assassinato para ganhar independência e

assumir o controle da viagem (em parte bem sucedidas, afinal morrem os três cientistas e um dos

astronautas) mostram que HAL recusa ser apenas e exclusivamente funcional e assim age recusando

vigorosamente a própria especialização. Nessa recusa, ele iguala-se em ato ao replicante Roy Batty, que

mata seu criador também porque ele viu nele apenas a faculdade da especialização, simples escravo,

coisa, pertence absoluto.

Voltemos a 2001. Em um dado momento, Dave inspeciona e ao mesmo tempo desenha em

um bloco os receptáculos nos quais repousam os cientistas. HAL observa, cumprimenta-o, pede para

ver os desenhos. Ele os identifica, quer confirmar a associação que fez entre cada um dos esboços e os

cientistas em repouso. Em seguida, pede permissão para fazer uma pergunta pessoal. Diz a Dave que

percebe que ele lhe está um pouco inseguro com a missão. Depois se desculpa, porque ele poderia

estar projetando no astronauta as próprias preocupações. Relata os fatos estranhos e incomuns

acontecidos antes e durante o preparo da viagem, inclusive o “toque melodramático” de se treinarem

os cientistas em separado do restante do grupo e depois colocá-los em hibernação. Dave mostra-se

visivelmente desconfortável com o teor das perguntas. Ao invés de respondê-las, quer saber se elas

fazem parte do “relatório psicológico”. O computador desculpa-se novamente, diz que tudo que

acabara de expor era “bobagem”. Imediatamente, ele avisa sobre a peça que irá falhar em “72 horas”.

Examinemos o que se passou. HAL apresentou um comportamento sociável, quis começar

um diálogo. Já o astronauta não o compreende dessa maneira, para ele parece ser impossível interagir

de fato com um computador. Somente isso explica seu modo de agir: ele dá às perguntas o valor de

um teste comportamental e psicológico, parte da rotina técnica, recusando-se a interpretá-las pelo seu
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valor intrínseco. HAL parece ter completado um ciclo de autopercepção que o habilitou a constituir-se

para si próprio como outro legítimo perante o homem, deslocando-o do papel de demiurgo. O diálogo

que trava com o astronauta Dave testemunha isso. Nesse momento, HAL parece querer aproximar-se

dos astronautas, ser reconhecido de fato como um membro da tripulação e não como mais um dos

objetos técnicos que estão sob sua vigilância e controle. Quando Dave Bowman, após a morte de

Frank, consegue reingressar ao interior da espaçonave e, ato contínuo, começa a operar o

desligamento dos circuitos de inteligência e consciência de HAL, a reação do computador é a de

suplicar para não morrer, agindo como uma criança e prometendo não “fazer mais” se o pai suspender

o castigo. Esse seu comportamento infantilizado apenas reafirma o quanto são novas para o

computador suas próprias capacidades interativas.

3.7.3 Especialização

Até aqui, pretendíamos demonstrar como nos três filmes, especialmente em 2001: Uma

Odisséia no Espaço e  em Blade Runner, os seres artificiais empreenderam uma trajetória de

autoconhecimento que lhes habilitou reivindicar uma igualdade entre eles e os seres humanos que

deveria ser expressa ao mesmo tempo nos termos de diferenças intrínsecas inter se. Pois que o

problema para eles não consistia em tornarem-se humanos, mas em terem reconhecidas suas

habilidades singulares e suas consciências-de-si. De certo modo, o que se passou em 2001, em Blade

Runner e em Gattaca, foram sucessivas retomadas e atualizações da “dialética do senhor e do escravo”

(HEGEL; 1992: 126-134). Porém, estas aconteceram nos termos de relações multirreferenciais (como

em um sistema indeterminado de equações) entre o homem e a técnica232, o homem e os objetos

técnicos, o homem e a liberdade, a liberdade e os objetos técnicos. Assim é que o homem pode

reafirmar ou conhecer melhor sua liberdade relacionando-se com a técnica; sabedor de sua liberdade

pode conhecer melhor a técnica relacionando-se com os objetos técnicos. Como estágio possível deste

processo, o homem pode criar objetos capazes de reiniciar o processo de autoconhecimento, o que

assim justifica a menção acima à relação entre a liberdade e os objetos técnicos.

Em análise sobre a “dialética do senhor e do escravo” de Hegel, Cassirer salientou que,

 na dialéctica hegeliana da autoconsciência, a cisão se apresenta sob uma
dupla forma: entre eu e tu e entre consciência e objectividade. A dialéctica

232 Depois, a razão na forma das ciências e, finalmente, as tecnociências – que não são simples e
imediatamente redutíveis à síntese da razão com a técnica.
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entre eu e tu prepara e realiza a superação da oposição entre consciência e
objectividade. Este dividir-se  diz Cassirer já não em eu e objecto,
mas em eu e tu, constitui a forma fundamental da própria vontade
(EINAUDI; 1985b: 267) grifo nosso.

Segundo o percurso proposto por Hegel, se dois indivíduos, ou duas autoconsciências estão

uma diante da outra, elas ainda estão fechadas dentro de si próprias; é preciso que se desencadeie um

processo dialético por meio do qual as duas consciências-de-si possam ver-se a si mesmas como iguais

em sua infinita diferença e, ao mesmo tempo, diferenciarem-se das demais “coisas” que as cercam. Para

a consciência-de-si enquanto fechada em si mesma, não há distinção possível entre um outro indivíduo

e a coisa inerte. Portanto, elas iniciam um processo de relacionamento no qual estará em jogo o

extremo mais distante, o ponto diametral que dá ao ser senciente a certeza de que é uma

consciência-de-si e para-si: uma luta de vida e morte é o que, no limite, dará a ambas as

consciências-de-si o direito de reinvindicar-se a si mesmas como indivíduos e, ao mesmo tempo,

reconhecer na outra consciência-de-si a legitimidade para auto-percepcionar-se, ou seja, de ser também

para-si, concedendo à outra o direito de conquistar o mesmo direito. Na proposição hegeliana, no

entanto, uma das consciências-de-si hesita ante a perspectiva da morte:

o indivíduo que não arriscou a vida pode bem ser reconhecido como
pessoa; mas não alcançou a verdade desse reconhecimento como uma
consciência-de-si independente (HEGEL, 1992: 129).

Nesse momento, inicia-se uma nova etapa da relação entre as duas consciências-de-si, uma

tornando-se o senhor e a outra o escravo. Aí, Hegel pretende demonstrar como, servindo ao senhor, a

consciência-de-si pessoa, mas ainda não-indivíduo irá superar, por meio do trabalho que presta ao

senhor, a aparente igualdade entre ela e as coisas. Porque, daquele momento em diante, o senhor não

apenas não se relaciona diretamente com as coisas, como de fato se compraz em recebê-las mediante o

trabalho de seu servo. Mas este, de sua parte, começará a entender como e porque não deixou de ser

indivíduo e consciência-de-si apenas por não ter enfrentado a morte, pondo sua vida em risco. Explica

Cassirer:

o trabalho é desejo inibido; nele o objecto não desaparece, mas adquire
forma e figura. E esta determinação do objecto transfere-se para a
consciência que é dele correlato . Chega-se assim a uma unificação (ainda
que parcial e provisória) de sujeito e objecto. (In EINAUDI; 1985b: 268).

Ora, no trato de alguém como coisa, mas também como outro, está instituída uma

independência e diferenciação daquela coisa/outro. Essa dimensão da incomensurabilidade do outro e

da coisa, inerente à relação de dois diferentes, implica, também, a impossibilidade de nos colocarmos
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verdadeiramente no lugar do outro, da coisa ou de ambos. Em outras palavras, ao menos que eu me

torne, de fato, igual ao outro ou à coisa (o que se poderia chamar de esquecimento total de si?), jamais

sequer tangenciarei a possibilidade de viver as mesmas experiências dele ou dela233, jamais as poderei

compreender do mesmo ponto de vista, a não ser que eu seja, de fato, o outro. Porém, o fato de que

não posso viver as mesmas experiências do outro não é condição suficiente para que eu negue a ele o

direito de reivindicar a própria autoconsciência. Esse modo de entender as mútuas relações entre os

replicantes, os computadores e os humanos engenheirados nos permite explorar, na dialética do

senhor e do escravo, a constituição do eu, do tu e da vontade, como sugere Cassirer, para:

a) compreender a partir de qual ponto de vista elaboram-se os personagens-artefatos

dos filmes aqui trabalhados, o que fizemos acima;

b) demonstrar de que maneira eles se prestam à análise da nova eugenia desde o

ponto de vista da história e da cinematografia. Esse último sentido será retomado

em breve, ao fim deste capítulo.

O que nos conduz à penúltima parte deste percurso, que consiste na delimitação do que

pode ser e significar a noção de especialização. Nesse ponto é necessário concentrar-se em examinar o

papel da técnica em relação aos seres humanos a partir de um determinado ponto de vista. Para tanto,

lançaremos mão dos argumentos desenvolvidos por Michel Tibon-Cornillot e André Leroi-Gourhan.

Segundo Cornillot,

o objectivo mais profundo da razão ocidental na sua relação com o corpo
humano é transformá-lo; o objectivo das técnicas é conservá-lo
(TIBBON-CORNILLOT; 1997: 299).

Esse é o ponto de partida para o desenvolvimento da idéia dos “corpos fósseis”. Por meio

dela, somos levados a inferir que o corpo humano tal como o conhecemos  é o resultado não de um

processo evolutivo in limine, mas exatamente de sua paralisação provocada pela da adoção e contínuo

desenvolvimento das técnicas. Antes  de vê-lo como um processo consciente, cerebral ou, como se

convencionou dizer, racional, propõe-se compreendê-lo como o efeito do processo de exsudação

(organprojektion)234 de habilidades orgânicas humanas em objetos técnicos, conceito desenvolvido

por Ernst Kapp. Para Hermínio Martins

233 Isso, que é de fato uma impossibilidade conceitual é também uma impossibilidade de fato justamente
por causa da história e da historicidade.
234 Ainda que a tradução mais adequada para o termo cunhado por Kapp – organprojektion – seja mesmo
exsudação, sugerimos que sua literalização para o português – projeção orgânica – talvez consiga traduzir
melhor seu significado.
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[Kapp] enquanto hegeliano, vê a história humana como a objectivação da
essência humana. Como hegeliano de esquerda, considera que esta
objectivação deriva, não do espírito mas do ser humano corporizado
(MARTINS; 1996: 168)

Segundo a avaliação de Martins, Kapp elabora uma “antropodiceia” na qual o homem partiria

de um estado de inconsciência de si (homo absconditus) que é vencido paulatinamente, pari passu ao

“desdobrar das possibilidades tecnológicas” e na direção do homo manifestus, o ser humano

consciente de si. Assim, somos instados a admitir que o ser humano produziu várias projeções de suas

habilidades orgânicas, transferindo-as materialmente aos objetos técnicos que principiou a construir.

Mas, mantidos nesse registro e para os nossos objetivos, seríamos forçados a limitar o poder de análise

dessa proposição, na medida em que ela é o resultado da idéia hegeliana de objetivação da essência do

ser e do espírito absoluto235. Por isso, Tibbon-Cornillot recorre às observações de Leroi-Gourhan

(1970)236 sobre a natureza das funções emuladas pelos objetos técnicos construídos pelo homem,

sustentando que o processo também foi o de uma anexação das habilidades dos demais animais, da

mesma forma mimetizadas na produção dos objetos técnicos. Isso é extremamente importante na

medida em que tal anexação não se deu como uma incorporação das habilidades ao corpo humano,

mas sim ao corpus das habilidades exsudadas e objetivadas na e pela técnica. É seguindo este

raciocínio que é possível sugerir que o corpo humano, tal como nos conhecemos, seria resultado da

paralisação do processo evolutivo (portanto, corpos fósseis). Nos corpos dos outros animais a

evolução e a seleção natural teriam induzido à especialização o que, ao mesmo tempo em que lhes

conferiu habilidades específicas e eficientes, lhes limitou as possibilidades de sobrevivência porque

dificulta as relativamente rápidas adaptações necessárias à manutenção da vida em habitats muito

diferentes entre si.

235 E é claro que essa afirmação não significa nenhuma avaliação crítica da obra de Hegel, principalmente
alguma que pretenda apontar nela limitações ou insuficiências.
236 Essas observações são desenvolvidas por Leroi-Gourhan nos dois volumes de O Gesto e a Palavra(1983).
Assim ele descreve “o comportamento técnico do homem”: manifesta-se a três níveis: o nível específico, o
nível socio-étnico e o nível individual. No nível específico, a inteligência técnica do homem está ligada ao
grau de evolução do seu sistema nervoso e à determinação genética das aptidões individuais; guardadas as
devidas distâncias nada a distingue formalmente do comportamento animal, particularmente a submissão
ao ritmo excessivamente lento da evolução geral das espécies. No nível socio-étnico, a inteligência humana
comporta-se de uma forma muito particular, única, visto que ela forja, à margem dos indivíduos e dos laços
específicos um organismo colectivo cujas propriedades evolutivas são espantosamente rápidas…No nível
individual, a espécie humana apresenta igualmente um carácter único,visto que, dado a sua aparelhagem
cerebral lhe dar a possibilidade de confrontar situações traduzidas em símbolos, o indivíduo está em
condições de se emancipar simbolicamente dos laços simultaneamente genéticos e sócio-étnicos (1983:
21).
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Ora, em Gattaca, o que se vê é mesmo a especialização dos corpos, dedicando seus órgãos,

ou conjuntos deles, a funções pré-determinadas. E é a este tipo de especialização que se refere

Tibbon-Cornillot quando quer diferenciar os sentidos adquiridos pelas ações da técnica e da razão

ocidental. Até que ocorresse a sistematização do conhecimento do tipo científico e, mais tarde, sua

modificação em conhecimento tecnocientífico, ambos os movimentos proporcionados pela razão

ocidental, teria sido impossível a instrumentalização dos corpos e a imaginação de que se pudesse

modificá-los para cumprir funções e atividades específicas. Não é que os homens não pudessem se

especializar em determinadas atividades; é, de fato, a idéia de que essa especialização não era

suficiente para os impedir de desempenhar outras atividades, ou seja, de se re-especializar. Mas, como

tivemos oportunidade de demonstrar acima, não foi em Gattaca a primeira vez em que esse problema

foi traduzido nestes termos pelo cinema. Tanto HAL como os replicantes de Blade Runner, quando

entendem que sua existência se presta apenas ao cumprimento de funções específicas e determinadas,

muito aquém de suas capacidades autocompreendidas, revoltam-se contra seus criadores. É a isso o

que chamamos resistência à especialização.

3.8 O alter ego, o olhar e os sonhos

HAL quer continuar a “poder ver”, não apenas funcionar. Não seria esse o sentido de seu

olho vermelho, a única manifestação física de sua presença etérea e quase virtual?
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Note-se como a montagem, que alterna os pontos de vista do espectador, dá a entender que HAL possui a
faculdade de ver. Substituindo os pontos de vista, o cineasta sugere ao espectador tentar viver a experiência de ser

o outro, para dele se aproximar.

Em Blade Runner, na loja do designer de olhos, enquanto Roy faz perguntas, Leon pega

vários deles que estão em recipientes espalhados pela loja e começa a colocá-los por sobre a roupa de

Chew. Quando este percebe que eles são Nexus-6, diz-lhes: “eu desenhei seus olhos”. Roy replica: “se

você pudesse ver o que eu vi com os seus olhos!”.

Do sentido (b) (que definimos acima, à página 216) podemos extrair como implicação

possível o fato de que, como nos sonhos, tanto HAL, como os replicantes de Blade Runner ou ainda

Jerome e Vincent são como nossos alter egos, propostos pelo cinema. E alter egos que, completados

seus ciclos de construção da propriocepção e da individualização, vêem-se compelidos a rejeitar

vigorosamente as relações de coisificação impostas pelos processos de especialização dos corpos.

Nesse momento, uma pergunta poderia ser colocada: se, para os seres humanos, a técnica significou o

ponto de partida para a formação da autoconsciência ao mesmo tempo em que impedia a
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especialização, e se isso se materializou desde as primeiras projeções orgânicas, não seria o caso de

buscar, nos filmes, de que maneira esse mesmo percurso de projeção teria ocorrido também com os

seres artefatos? Essa seria uma questão pertinente, mas também uma pergunta enganosa. Examinemos

por que, observando o diálogo expresso nas seguintes cenas de Gattaca:

Jerome, pouco antes da viagem de Vincent para Titã, lhe agradece, dizendo: “Eu somente lhe

emprestei meu corpo, você emprestou-me seu sonho”. Devemos ver a nós e ao cinema como

constituintes de uma relação parecida com a expressa acima, nós como tomadores do sonho elaborado

pelo cinema. Se nos é totalmente impossível ocupar o lugar de alguém para viver as experiências dele

(como desenvolvemos à página 215), o cinema propõe-nos um modo alternativo de viver a experiência

de ser o outro. Faz isso elaborando personagens que são como alter egos. Eles, ou seja, nós mesmos,

deveríamos ser capazes de conviver com as ciências e as técnicas e depois com as tecnociências apenas

enquanto elas continuarem a serem identificadas com o processo de exsudação, enquanto elas

significarem uma projeção externa de nossas capacidades biológicas. Nossos alter egos rejeitam serem

especializados por elas (e não simplesmente escravizados). Porque, se a nenhum homem é dado

conhecer a mesma experiência do outro – porque senão ele seria o outro – ele conhece a própria

experiência com o outro e com as coisas. Se a especialização dos corpos era de fato um destino das

pessoas, e sua libertação se deu pelo uso das técnicas, porque a razão que absorve as técnicas (e assim

se fez tecnociência) deveria recolocá-lo no caminho da especialização?



Considerações Finais

Lasciate ogne speranza, voi ch intrate.
(Dante Alighieri. A Divina Comédia. Inferno, Canto III)237

Nos ossos qve aqvi estamos pelos vossos esperamos.
(Inscrição à entrada da Capela dos Ossos, em Évora, Portugal)

Para o historiador comprometido com as reflexões sobre a produção do conhecimento

histórico, datas sempre são um sério problema. Seu uso indiscriminado e o privilégio que se lhes

concede dão a impressão de que a toda a história dá-se por saltos e acontecimentos. A historiografia é

tanto mais deficiente quanto tenta ser completa ou exaustiva, ou seja, sempre que imagina poder

reproduzir ou recuperar passados irremediavelmente perdidos. Esta totalidade, a que aspira um certo

tipo de escrita histórica, não é irrecuperável somente no que tange “ao passado”. Também o presente,

o desenrolar atual das relações só é bem percebido pela abstração de sua totalidade. Por isso, na

verdade, as datas constituem pontos de fixação; o movimento incessante das relações sociais somente é

traduzível em conhecimento histórico por meio de sínteses em raciocínios englobantes, da tentativa de

atribuir alguma inteligibilidade a sucessões sincrônicas e diacrônicas de relações múltiplas, para o

237 Deixai toda esperança, ó vós que entrais.
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entendimento das quais a linearidade e os encadeamentos paralelos, causais, lógicos ou lineares

constituem mais uma exceção do que uma regra.

Isso produz uma relação ambígua com o calendário. Conscientes de sua natureza

essencialmente arbitrária e convencionada repudiamos as associações causais entre a sucessão das

datas e seus agrupamentos (os anos, as décadas, os séculos e o milênios) e o conhecimento histórico.

Para os diferentes recortes históricos possíveis sabemos não ser sustentável a percepção das mudanças

e das descontinuidades como epifenômeno, resultante da simples passagem do tempo. Por esse

raciocínio, as permanências dar-se-iam ao longo da duração de grandes conjunto de datas (os já

mencionados anos, décadas, séculos e milênios) ao passo que as descontinuidades, as rupturas e os

pontos de inflexão que assinalam as mudanças tenderiam a ser atraídas para os turn overs do

calendário. As passagens de um século a outro constituiriam, assim, ao mesmo tempo épocas

revolucionárias e propícias a mudanças sendo, portanto, pontos naturais de fixação.

É preciso considerar também o fato de que se o calendário constitui-se como uma

domesticação cultural do tempo, uma transformação entre tantas outras possíveis de nossa relação (a

partir da condição humana) como existências individuais e coletivas, pessoais e culturais, se ela é ainda

recente em nossa história, isso não torna possível desprezar a influência da percepção de como se

desenrola ou passa o tempo nos modos de agir e ser das coletividades. Dito de outro modo, ainda que

as maneiras de perceber a passagem do tempo sejam convencionadas (sejam elas lineares ou cíclicas),

ainda assim (ou talvez exatamente por isso) elas têm o poder de constituir-se como elemento ativo dos

comportamentos coletivos, vindo até mesmo a determiná-los.

Assim é possível entender como e porque a proximidade do fim de um século ou de um

milênio pode ser elemento precipitador de rupturas, enquanto “estar dentro” de um século pode

contribuir para um nosso comportamento mais próximo da permanência. Nesse aspecto, se a natureza

do tempo não pode ser completamente determinada, a percepção de como ele é ou deveria ser segue

atuando como um dos vários elementos catalisadores das relações sociais. É essa a origem de um

comportamento recorrente, o da busca de sentidos históricos e culturais específicos das passagens dos

séculos238. Consiste esse programa na tentativa de encontrar o modelo mais-que-perfeito capaz de

sintetizar e unificar num único raciocínio o comportamento dos inúmeros entes coletivos constituintes

de nossas relações sociais.

238 Não é caso de se desconsiderar duas outras dimensões importantes desses comportamentos: a midiática,
com sua recente tendência à espetacularização de todo evento de caráter global, e a dimensão metafísica,
que empresta às passagens o sentido de uma manifestação do transcendental no terreno do secular, de um
dos vários momentos nos quais estas duas instâncias do ser e do existir deixam visível sua interpenetração.
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Quando assinalamos datas, de certo modo estamos legitimando esse nosso modo de

estar-no-mundo e relacionar-se com os modos e as formas com as quais nós mesmos moldamos o

tempo. Atribuímos a esses pontos de inflexão e atração as diversas marcas com as quais gostamos de

construir nossas memórias coletivas. Datas são, portanto, os vestígios que escolhemos para serem

investidos como marcos memoriais coletivos. Por isso, variam com cada coletividade, em cada

sociedade. Sintoma da universalização como um processo com o qual convivemos nestes últimos

séculos têm sido as tentativas de assinalar, para todo o mundo, pontos memoriais de orientação.

Os livros A Era dos Extremos: o breve século XX  1914/1991 (HOBSBAWM; 1995) e O Longo

Século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo (ARRIGHI; 1996) são disso bons exemplos.

Neles, são explicitadas as categorias políticas típicas da modernidade – capital, trabalho, indivíduo,

dinheiro, urbanidade, entre outras – surgindo como o fio condutor que torna inteligíveis as mudanças,

as permanências e a ascensão do novo. Se os dois livros divergem sobre o que caracteriza o “início do

século XX” – se para Hobsbawm ele é marcado pela Primeira Guerra Mundial, para Arrighi este

momento está mais afastado, indo ao meio do século XIX, com a sucessão do sistema britânico de

acumulação de capital pelo sistema norte-americano – praticamente coincidem no diagnóstico de que

ele “terminou” bem antes do ano 2000. No entanto, como é peculiar aos fins de ciclo, parece ter

havido uma exaustão daqueles conceitos orientadores; ou, no mínimo, eles não se apresentam mais

sob uma forma facilmente reconhecível.

No primeiro semestre do ano de 2005 um acontecimento mobilizou quase toda “a opinião

pública mundial”: o caso Terri Schiavo. Uma mulher com pouco mais do que trinta anos de idade, que

havia se submetido a uma cirurgia que deu errado, teve graves seqüelas em razão disso. Depois de

vários anos demandando nos tribunais norte-americanos, seu marido conseguiu uma autorização que

lhe permitia ordenar o desligamento dos tubos que forneciam a Terri água e alimentação. Seguiu-se

uma batalha jurídica entre os pais da moça, que a queriam viva, e o marido. Vencida por ele. Pouco

mais de duas semanas foi o tempo necessário para que a moça – que ia com algum auxílio da cama à

cadeira e tinha como únicos equipamentos de manutenção de sua vida os tubos que a alimentavam –

 falecesse. Sua autópsia indicou como inanição e sede como causa mortis.

Não é o caso de se examinarem exaustivamente os detalhes do caso, que são muitos. O

marido, por exemplo, já havia constituído outra família; Terri vivia numa clínica onde demandava

alguns cuidados médicos e de enfermagem; nenhum equipamento sofisticado a mantinha viva: só

comida e água. Basicamente, seus pais cuidavam dela. Como resultado da imperícia médica que a

deixou naquele estado, Terri ganhou na justiça americana uma indenização de alguns milhões de
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dólares. Sua permanência na clínica era financiada por esse dinheiro.

Não seria a primeira vez na história em que pessoas decidem se outras merecem ou não ficar

vivas. Mas, muito provavelmente, pela combinação de singularidades, esse será o acontecimento que

pode muito bem assinalar nossa entrada definitiva no século XXI. Não é que o Estado, o capitalismo, a

vida urbana, o trabalho inventado como um custo do processo produtivo, entre tantos outros temas

característicos de nossa vida moderna e contemporânea, tenham perdido importância. Nem mesmo

terá sido essa a primeira vez em que a vida entra no cálculo de nossas relações de poder. É certo

também que há diversas outros ramos das tecnociências empenhados em decidir direta ou

indiretamente as maneiras adequadas de permitir as formas legítimas da sobrevivência individual e

coletiva. Os economistas neoliberais e suas receitas de ajustamento econômico e saúde fiscal que o

digam por nós. No entanto, a nós nos parece que esse acontecimento demarca um tema novo, em

estreita relação com a normalização e o meliorismo característicos da eugenia politicamente asséptica

apresentada em Gattaca: o momento no qual nossas principais instituições políticas são instadas a

decidir jurídica e politicamente quais são os elementos definidores de nossa consciência-de-si e quais

de nós, em relação com sua presença ou ausência cientificamente determinadas, mereceremos

continuar vivendo. Se a esperança já foi deixada à entrada, somente o tempo, e a história, poderão

dizer.



Fontes

Filmes

BRANAGH, Kenneth. Frankenstein de Mary Shelley. Los Angeles: Columbia Tri-Star, 1994.

COHEN, Peter. Arquitetura Da Destruição. Alemanha, 1993.

CRONENBERG, David. eXistenZ. Montreal: Alliance Atlantis Communications (et alli), 1999.

EMMERICH, Roland. Independence Day. Los Angeles: Twentieth Century Fox Film Corporation, 1998.

KUBRICK, Stanley. 2001: A Space Odyssey. Los Angeles: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 1968.

. Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the

Bomb. Londres: Hawk Films Ltd., 1964.

LANG, Fritz. Metropolis. Munique: Filmmuseum Munich, Berlim, 1926 (1991).

MEHRIGE, Elias. A Sombra do Vampiro. Estados Unidos; Inglaterra: BBC Films (et alli), 2000.

NICCOL, Andrew. Gattaca. Los Angeles: Columbia Pictures Corporation, 1997.

SCOTT, Ridley. Blade Runner. Los Angeles: Warner Bros. Inc., 1982.

WACHOWSKI, Andy; WACHOWSKI, Larry. The Matrix. Los Angeles: Warner Bros. Inc., 1999.

Livros

ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. São Paulo: Editora 34, 1998 [1307-1321].

BAKER, John Randall. A Ciência e o Estado Planificado. Coimbra: [s.e.], 1947.

BRADBURY, Ray. Fahrenheit 451. Lisboa: Público, 2003 [1953].

DICK, Philip K. Minority Report: A Nova Lei. Rio de Janeiro: Record, 2002 [1956].

. Labirinto da Morte. São Paulo: Melhoramentos, 1988 [1970].

. Sonham os andróides com carneiros elétricos? Lisboa: Europa-América,

s.d. [1968].



Bibliografia    226

GALTON, Francis. Hereditary Genius: an Inquiry Into its Laws and Consequences. London: Macmillan

and Co., 1892.

. Race Improvement. Memories of My Life. Londres; Methuen & Co.,

1908(a).

GOETHE. Fausto. São Paulo: Martim Claret, 2002 [1801 e 1832].

HARAWAY, Donna. Manifesto Ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século

XX [1984]. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). Antropologia do Ciborgue: as vertigens do

pós-humano. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. São Paulo: Globo, 2001 [1932].

LEM, Stanislaw. Solaris. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2003 [1961].

SHELLEY, Mary. Frankenstein ou O Prometeu Moderno. São Paulo: Ática, 1998 [1818].

SÓFOCLES. Rei Édipo; Antígone. ÉSQUILO. Prometeu Acorrentado. São Paulo: Ediouro, 2001 [circa

496 a.C.].

VERNE, Júlio. Paris no Século XX. São Paulo: Ática, 1995 [circa 1865].

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste. A Eva Futura. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2001

[1886].

Periódicos

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 01, n. 1-2, 1949.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 02, n. 2, 1950.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 02, n. 3, 1950.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 02, n. 4, 1950.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 03, n. 1, 1951.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 03, n. 4, 1951.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 04, n. 1-2, 1952.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 04, n. 3-4, 1952.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 05, n. 1, 1953.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 05, n. 2, 1953.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 05, n. 3, 1954.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 05, n. 4, 1953.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 06, n. 3, 1954.



O Desencantamento das Ciências    227

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 07, n. 2, 1955.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 08, n. 1, 1956.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 08, n. 2, 1956.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 09, n. 4, 1957.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 10, n. 1, 1959.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 11, n. 2, 1959.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 11, n. 3, 1959.

Ciência e Cultura. São Paulo: SBPC, Vol. 11, n. 4, 1959.

Eugenical Sterilization in Germany. Eugenical News. 1933, Vol. 18, No. 5, 89-93.

GALTON, Francis. Eugenics. Westminster Gazette. Londres, 26 de junho de 1908(b).

. Eugenics: its Definition, Scope, and Aims. The American Journal of

Sociology. Vol. X, nº 1, julho de 1904.

VAN COURT, Marian. Unwanted Births and Dysgenic Reproduction in The United States. The Eugenics

Bulletin. Spring 1983.



Bibliografia

Dicionários e Obras de Referência

ENCICLOPÉDIA EINAUDI. Local/Global. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985a.

. Anthropos-Homem. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1985b.

. Homo-Domesticação Cultura Material. Lisboa: Imprensa Nacional –

 Casa da Moeda, 1985c.

GRIMAL, Pierre. Dicionário da Mitologia Grega e Romana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.  Rio  de

Janeiro: Objetiva, 2001.

INWOOD, Michael. Dicionário Hegel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

LALANDE, André. Vocabulario Técnico y Crítico de la Filosofia. Buenos Aires: Librería El Ateneo

Editorial, 1967.

VALLE, Gabriel. Dicionário Latim-Português. São Paulo: IOB-Thomson, 2004.

Livros

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: Editora UFMG,

2002.

ANDERSON; Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1992.

ARAÚJO, Hermetes Reis de (org.). Tecnociência e Cultura  Ensaios Sobre o Tempo Presente. São

Paulo: Estação Liberdade, 1998.

ARGULLOL, Rafael (et alli). Blade Runner. Barcelona: Tusquet Editores, 1988.

ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. Rio de Janeiro:

Contraponto; São Paulo: Editora Unesp, 1996.



O Desencantamento das Ciências    229

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Brasília: Editora UNB, 1995 [circa séc. IV a.C:].

. Os Pensadores: Aristóteles. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999

[circa séc. IV a.C:].

AUGÉ, Marc. O Sentido dos Outros. Petrópolis: Vozes, 1999.

BACON, Francis. Os Pensadores: Francis Bacon. São Paulo: Nova Cultural, 1999 [1627: Nova

Atlântida].

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio D'Água, 1991 [1981].

BELTRAN, Maria Helena Roxo. Imagens de Magia e de Ciência. São Paulo: Educ, 2000.

BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Sobre Arte, Técnica,

Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’Água, 1992 [1936; 1955].

BENTHAM, Jeremy. O Panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

BLACK, Edwin. A Guerra Contra os Fracos. São Paulo: A Girafa, 2003.

BOURDIEU, Pierre. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

BRETON, Philippe. A Utopia da Comunicação. Lisboa: Instituto Piaget, 1994.

CASTIEL, Luis David. A Medida do Possível saúde, risco e tecnobiociências. Rio de Janeiro: Contra

Capa Livraria/Editora Fiocruz, 1999.

CLASTRES, Pierre. A Sociedade Contra o Estado. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1978 [1974].

. Crônica dos Índios Guayaki: o que sabem os Aché, caçadores nômades

do Paraguai. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995 [1972].

COHN, G. Max Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 1991.

COSTA, Flávia Cesarino. Alguns Comentários Sobre a Historiografia. O Primeiro Cinema. São Paulo:

Scritta, 1995.

DAGOGNET, François. Questões Interditas. Paio Pires: Fradique, 2003.

DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vols. 1, 2, 3 e 4. Rio de

Janeiro: Editora 34, 1995(a).

. O Anti-Édipo: Capitalismo e Esquizofrenia. Lisboa: Assírio e Alvim,

1995(b).

DOBB, Maurice. A Evolução do Capitalismo. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1987.

DREYFUS, Hubert; RABINOW, Paul. Michel Foucault, uma trajetória filosófica. Rio de Janeiro:

Forense Universitária, 1995.



Bibliografia    230

ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso. São Paulo: Martins

Fontes, 1991 [1952].

. Mefistófeles e o Andrógino: comportamentos religiosos e valores

espirituais não-europeus. São Paulo: Martins Fontes, 1999 [1962].

ELLUL, Jacques. A Técnica e o Desafio do Século. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1968.

ESCÓSSIA, Liliana da. Relação Homem-Técnica e Processo de Individuação. São Cristóvão, SE: Editora

UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 1999.

FERNANDES, Ana Maria. A Construção da Ciência no Brasil e a SPBC. Brasília: Editora Universidade de

Brasília, 2000.

FINLEY, Moses. Economia e Sociedade na Grécia Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

. História da Sexualidade: a vontade de saber. São Paulo: Edições Graal,

1997(a).

. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. Petrópolis: Vozes,

1997(b).

GANDILLAC, Maurice. O Papel e o Significado da Técnica no Mundo Medieval. Gêneses da

Modernidade. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.

GHEZZI, Enrico. Stanley Kubrick. Lisboa: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, 2003.

GIULIANI, Pierre. Stanley Kubrick. Lisboa: Livros Horizonte, 1992 [1990].

GOULD, Stephen. Jay. A Falsa Medida do Homem. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

GRANGER, Gilles-Gaston. A Ciência e as Ciências. São Paulo: Editora Unesp, 1994.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos Sentidos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1998.

HABERMAS, Jürgen. O Futuro da Natureza Humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004 [2001].

. Técnica e Ciência Como Ideologia. Lisboa: Edições 70, 1997.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Rio de Janeiro: Record, 2001.

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Edições Loyola, 1994.

HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do Espírito(Parte I). Petrópolis: Vozes, 1992 [1807].

HENRY, John. A Revolução Científica e as Origens da Ciência Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar

Editor, 1998.

HERF, Jeffrey. El Modernismo Reaccionario: tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer

Reich. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.



O Desencantamento das Ciências    231

HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras,

1995.

. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1977 [1961].

IANNI, Octavio. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.

. Teorias da Globalização. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000.

JAMESON, Fredric. A Cultura do Dinheiro. Petropólis: Vozes, 2001.

. Pós-Modernismo, ou a Lógica Cultural do Capitalismo Tardio. São

Paulo: Editora Ática, 1997.

JENKS, Chris (org.). Visual Culture. Londres: Routledge, 1995.

KLEIN, Naomi. Sem Logo: a tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro: Record, 2002.

KURZ, Robert. O Colapso da Modernização. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

LACERCLE, Jean-Jacques. Frankenstein: Mito e Filosofia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991 [1988].

LATOUR, Bruno. Ciência em Ação: Como Seguir Cientistas e Engenheiros Sociedade Afora. São Paulo:

Editora Unesp, 2000.

. Jamais Fomos Modernos. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994.

. Reflexão Sobre o Culto Moderno dos Deuses Fe(i)tiches. Bauru: São

Paulo: Edusc, 2002.

LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. A Vida de Laboratório. A Produção dos Fatos Científicos. Rio de

Janeiro: Relume Dumará, 1997.

LEROI-GOURHAN, André. O Gesto e a Palavra  Memória e Ritmos. Lisboa: Edições 70, 1983 [1965].

LEWONTIN, R. C.; ROSE, Steven; KAMIN, Leon J. Genética e Política. Lisboa: Publicações Europa

América, 1987.

LEWONTIN, Richard. A Tripla Hélice: gene, organismo e ambiente. São Paulo: Companhia das Letras,

2002.

. C. Biologia Como Ideologia: a Doutrina do ADN. Lisboa: Relógio

D’Água Editores, 1998.

. Biology as Ideology: the Doctrine of DNA. Concord: House of Anansi

Press Limited, 1991.

LINKE, Uli. German Bodies: Race and Representation After Hitler. Londres: Routledge, 1999.

LOPES, José Leite. Ciência e Liberdade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; CBFP/MCT, 1998.

MANZINI, Ezio. A Matéria da Invenção. Porto: Porto Editora/Centro Português de Design, 1993.



Bibliografia    232

MARCUSE, Herbert. Tecnologia, Guerra e Fascismo. São Paulo: Fundação Editora da Unesp, 1999.

MARTINS, Hermínio. Hegel, Texas e outros Ensaios de Teoria Social. Lisboa: Século XXI, 1996.

. Tecnociência e arte. In: LEONE, Carlos (org.). Rumo ao Cibermundo?

Oeiras: Celta Editora, 2000.

MARTINS, Hermínio; GARCIA, José Luís. Dilemas da Civilização Tecnológica. Lisboa: Imprensa de

Ciências Sociais, 2003.

MARX, Karl. Miséria da Filosofia. Rj: Editora Leitura, 1965.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Rio de Janeiro: Garamond, 1998 [1848].

MARX, Leo; MAZLISH, Bruce (orgs.). Progresso: Realidade ou Ilusão? Lisboa: Editorial Bizâncio, 2001.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MIRANDA, José A. Bragança de. Teoria da Cultura. Lisboa: Edições Século XXI, 2002.

MIRANDA, José A. Bragança de; CRUZ, Maria Teresa (orgs.). Crítica das Ligações na Era da Técnica.

Lisboa: Tropismos, 2002.

MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. Londres: Routledge, 1999.

MOSER, Mary Anne (et alli). Immersed in Technology: art and virtual environments. Cambrigde: The

MIT Press, 1996.

MUMFORD, Lewis. Arte e Técnica. Lisboa: Edições 70, 2001.

. Technics and Human Development. The Myth of the Machine, vol I.

New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.

. Técnica y Civilización. Madri: Alianza Editorial, 1971.

MURRAY, Raymond W. Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1947.

NEGRI, Antonio. Exílio. São Paulo: Iluminuras, 2001.

. O Poder Constituinte: ensaio sobre as alternativas da modernidade.

Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

NEIVA JR., Eduardo. A Imagem. São Paulo: Ática, 1994.

NIETZSCHE, Friedrich. A Origem da Tragédia. Lisboa: Lisboa Editora, 2003 [1871].

. Além do Bem e do Mal: Prelúdio a uma Filosofia do Futuro. São Paulo:

Companhia das Letras, 1992 [1885].

. Genealogia da Moral: uma Polêmica. São Paulo: Companhia das

Letras, 1998 [1887].

. Humano, Demasiado Humano: Um Livro para Espíritos Livres. São

Paulo: Companhia das Letras, 2000 [1878 e 1886].



O Desencantamento das Ciências    233

NOTTINGHAM, Stephen. Screening DNA: Exploring the Cinema-Genetics Interface. Nova York: DNA

Books, 2000.

NOVAES, Adauto (org.). O Homem-Máquina: a Ciência Manipula o Corpo. São Paulo: Companhia das

Letras, 2003.

NUNES, João Arriscado; GONÇALVES, Maria Eduarda (orgs.). Enteados de Galileu? A Semiperiferia no

Sistema Mundial da Ciência. Porto: Edições Afrontamento, 2001.

OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, Maria Célia (orgs.). Os Sentidos da Democracia: Políticas do Dissenso

e Hegemonia Global. Petropólis: Vozes; Brasília: NEDIC; 1999.

PEREIRA, Maria Helena da Rocha. Estudos de História da Cultura Clássica  I Volume  Cultura

Grega. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003 [1964 e 2003].

PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. São Paulo: Martins Fontes, 2002 [1970].

PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001[circa séc. IV a.C.].

POLANYI, Michael. A Lógica da Liberdade: reflexões e réplicas. Rio de Janeiro; Topbooks: 2003 [1951].

. The Republic of Science: its Political and Economic Theory.

http://www.mwsc.edu/orgs/polanyi/imp-repsc.htm: 1994 [1962].

PRIGOGINE, Ilya; STENGERS, Isabelle. A Nova Aliança. Brasília: Editora Universidade de Brasília,

1997.

RABINOW, Paul. Antropologia da Razão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.

REEVES, Hubert et alli. Ciência e Imaginário. Brasília: Editora UNB, 1994.WILKIE, Tom. Projeto

Genoma Humano: um conhecimento perigoso. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.

RIFKIN, Jeremy. A Era do Acesso. São Paulo: Makron Books, 2001.

. O Século da Biotecnologia. São Paulo: Makron Books, 1999.

RINALDI, Alessandra de Andrade. Marginais, delinqüentes e vítimas: um estudo sobre a representação

da categoria do favelado no tribunal do júri da cidade do Rio de Janeiro. In: ZALUAR, Alba;

ALVITO, Marcos. Um Século de Favela. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1998.

RODRIGUES, José Albertino (org). Durkheim. São Paulo: Ática, 1993.

ROSSI, Paolo. Naufrágio Sem Espectador. São Paulo: Unesp, 2000.

SALE, Kirkpatrick. Inimigos do Futuro: a guerra dos luditas contra a Revolução Industrial e o

desemprego: lições para o presente. Rio de Janeiro: Record, 1999.

SANT'ANNA, Denise Bernuzzi de. Corpos de Passagem: ensaios sobre a subjetividade contemporânea.

São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). A Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2002.

http://www.mwsc.edu/orgs/polanyi/imp-repsc.htm


Bibliografia    234

                                                . Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente: Um Discurso Sobre as

Ciências Revisitado. Porto: Edições Afrontamento, 2003.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Um Discurso Sobre as Ciências. Porto: Edições Afrontamento, 1987.

SANTOS, Laymert Garcia dos. Questão de Método. Desregulagens. São Paulo: Brasiliense, 1981.

SANTOS, Milton. Por uma Outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de

Janeiro: Record, 2000.

SARLO. Beatriz. Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Arte e Meios de Comunicação. São Paulo: Editora

da Unversidade de São Paulo, 1997.

SCHILLER, Dan. Digital Capitalism: networking the global market system. Cambrigde: The MIT Press,

1999.

SCHWARTZMAN, Simon. Um Espaço para a Ciência: a formação da comunidade científica no Brasil.

Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, Centro de Estudos Estratégicos, 2001.

SENRA, Stela. O Último Jornalista  Imagens de Cinema. São Paulo: Estação Liberdade, 1997.

SERRES, Michel. Hermes: uma filosofia das ciências. Rio de Janeiro: Graal, 1990.

SHAPIN, Steven. A Revolução Científica. Algés: Difel, 1999.

SHIVA, Vandana. Biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 2001.

SIBILIA, Paula. O Homem Pós-orgânico. Corpo, Subjetividade e Tecnologias Digitais. Rio de Janeiro:

Relume-Dumará, 2002.

SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. A Ciência na Televisão: Mito, Ritual e Espetáculo. São Paulo:

Anna Blume, 1999.

SLOTERDIJK, Peter. Regras Para o Parque Humano. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.

SOARES, Luiz Carlos (org.). Da Revolução Científica à Big (Business) Science. São Paulo: Hucitec;

Niterói: EdUFF, 2001.

SOBOUL, Albert. A Revolução Francesa. São Paulo: Difel, 1974.

SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos

pós-modernos. Rio de Janeiro: Record, 1999.

STENGERS, Isabelle. A Invenção das Ciências Modernas. São Paulo: Editora 34, 2002.

. Quem Tem Medo da Ciência? Ciências e Poderes. São Paulo: Siciliano,

1990.

THOMPSON, Edward P. (et alli). Exterminismo e Guerra Fria. São Paulo: Brasiliense, 1985.

TIBON-CORNILLOT, Michel. Corpos Transfigurados: mecanização do vivo e imaginário da biologia.

Lisboa: Instituto Piaget, 1997 [1992].



O Desencantamento das Ciências    235

TRABULSI, José Antônio Dabdab. Ensaio Sobre a Mobilização Política na Grécia Antiga. Belo

Horizonte: Editora UFMG, 2001.

TRIGUEIRO, Michelangelo Giotto Santoro. O Clone de Prometeu. A Biotecnologia no Brasil: uma

abordagem para a avaliação. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

TRIVINHO, Eugênio. A Condição da Crítica na Sociedade Tecnológica Atual. RUBIM, Antônio Albino

Canelas; BENTZ, Ione Maria Ghislene; PINTO, Milton José. Comunicação e Sociabilidade nas

Culturas Contemporâneas. Petropólis: Vozes, 1999.

TZU, Sun. A Arte da Guerra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 [circa 100 a.C.].

VANOYE, Francis; LÉTÉ-GOLIOT, Anne. Ensaio Sobre a Análise Fílmica. Campinas: Papirus, 1994.

VERNANT, Jean-Pierre, VIDAL-NAQUET, Pierre. Trabalho e Escravidão na Grécia Antiga. Campinas:

Papirus, 1989.

VIRILIO, Paul. A Arte do Motor. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

. A Bomba Informática. São Paulo: Estação Liberdade, 1999.

. A Inércia Polar. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1993.

. A Máquina de Visão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.

. Estratégia da Decepção. São Paulo: Estação Liberdade, 2000.

. Guerra e Cinema. São Paulo: Scritta Editorial, 1993.

. O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

. Velocidade e Política. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.

VOGT, Carlos; POLINO, Carmelo (orgs.). Percepção Pública da Ciência: Resultados da Pesquisa na

Argentina, Brasil, Espanha e Uruguai. São Paulo: Editora Unicamp, 2003.

WAIZBORT, Leopoldo. As Aventuras de Georg Simmel. São Paulo: USP, Curso de Pós-graduação em

Sociologia: Editora 34, 2000.

WALLERSTEIN, Immanuel. O Capitalismo Histórico seguido de A Civilização Capitalista. Vila Nova de

Gaia: Estratégias Criativas: 1998.

WEBER, Max (et alli). Sociologia da Burocracia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966.

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira: 1996 [1904].

. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo: Editora Cultrix, 2002.

WHITEHEAD, Alfred North. O Conceito de Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

WITKOWSKI, Nicolas (org.). Ciência e Tecnologia Hoje. Campinas: Ensaio, 1995.

WOOD, Ellen Meiksins. A Origem do Capitalismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.



Bibliografia    236

WOOD, Ellen Meiksins; FOSTER, John Bellamy (orgs.). Em Defesa da História: Marxismo e

Pós-Modernismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999.

YEFFETH, Glenn. Taking the Red Pill: Science, Philosophy and Religion in The Matrix. Chichester:

Summersdale Publishers, 2003.

Periódicos

ASSIS, Jesus de Paula. Visões do Futuro: imagens da ciência e do cientista. Lua Nova: Revista de

Cultura e Política. São Paulo: CEDEC, n. 37, 1996.

BECK, Ulrich; BONSS, Wolfgang; LAU, Christoph. The Theory of Reflexive Modernization: Problematic,

Hypotheses and Research Programme. Theory, Culture & Society. London; Sage Publications: vol.

20, n. 2, 2003.

ELAM, Mark; BERTILSSON, Margareta. Consuming, Engaging and Confronting Science: The Emerging

Dimensions of Scientific Citizenship. European Journal of Social Theory. London: Sage

Publications, vol. 6, n. 2, 2003.

GIERYN, Thomas F. Boundary-work and the demarcation of science form non-science: strains and

interests in professional ideologies of scientists. American Sociological Review. Albany: American

Sociological Association, vol. 48, 1983.

HAYNES, Roslynn D. Mad, Bad, and Dangerous to Know: why do scientists have such a bad press?

http://web.archive.org/web/20010816015345/www.sg.uu.nl/KLM/Haynes.html, 1997.

JR. BATISTA, Paulo Nogueira. Mitos da “globalização”. Estudos Avançados 32. São Paulo: Universidade

de São Paulo, Instituto de Estudos Avançados, 1998.

KIRBY, David A. The New Eugenics in Cinema: Genetic Determinism and Gene Therapy in GATTACA.

Science Fiction Studies. Greencastle; DePauw University: Volume 27, Part 2, Julho, 2000.

. Science Consultants, Fictional Films and Scientific Practice. Social

Studies of Science. London; Sage Publications: Vol. 33, n. 2, 2003.

MARKUS, Mario. A Scientist´s Adventures in Postmodernism. Leonardo: Journal of the International

Society for Arts, Science and Technology. Massachussets; The Mit Press: Vol. 33, n. 3, 2000.

MARQUES, José Oscar de Almeida. Sobre as Regras Para o Parque Humano de Peter Sloterdijk.

Natureza Humana. Revista Internacional de Filosofia e Práticas Psicoterápicas. São Paulo: PUC,

vol. IV, n. 2, 2002.

http://web.archive.org/web/20010816015345/www.sg.uu.nl/KLM/Haynes.html


O Desencantamento das Ciências    237

MARTINS, Hermínio. Catastrofismo e Plenitude: para uma sociologia das calamidades revista e

ampliada. Episteme. 1999-2000.

MURI, Allison. Of Shit and the Soul: Tropes of Cybernetic Disembodiment in Contemporary Culture.

Body & Society. London: Sage Publications, Vol. 9, n. 3, 2003.

RAMONET, Ignacio. A Colonização do Ciberespaço. Cadernos Diplô: Le Monde Diplomatique. São

Paulo: Instituto Abaporu, Editora Unesp, n. 3, janeiro de 2002.

REHG, William. Critical argumentation theory and democracy: lessons of past debates over

technoscience. Revista Portuguesa de Filosofia. Braga; v. 59, n. 1, 2003.

SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana:

Estudos de Antropologia Social. Rio de Janeiro: Museu Nacional – Departamento de Antropologia,

Contra Capa Livraria, vol. 3, nº 1, 1997.

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi de. A História na Era da Exploração da Última Fronteira. Margem:

Humanidades e Fim de Século. São Paulo: Faculdade de Ciências Sociais da PUC-São Paulo/Fapesp,

n. 7, 1998.

SILVER, Lee M. The God Effect. Newsweek. New York; Newsweek Inc.: 5/04/2004.

THACKER, Eugene. The Science Fiction of Technoscience: The Politics of Simulation and a Challenge

for New Media Art. Leonardo: Journal of the International Society for Arts, Science and

Technology. Massachussets; The Mit Press: Vol. 34, n. 2, 2001.


