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t. Introdução
Nestetrabalhovou discorrersobrealgunstópicosrelacionadoscom a discriminana ciência.De acordocom o Novo DicionárioAurélio,ciênciasereferea um conju
relativosa um determinadoobjeto,especialmentc
organizadode conhecimentos
a experiênciados fatose um metodo próprio. -\.
obtidosmediantea observação,
vou lidar maiscom asciênciasexatase naturais,taiscomo a matemática,a engetlh.r:
a físicae a astronomia.Um dos sentidosde discriminaçãoque vou empregara.
segregacã()'
apartação,
tambémé fornecidopelo Aurélio:separação,
que podem serabordadosnum tematão amplo e que rHá diversosaspectos
serãodiscutidosaqui,taiscomo:discriminaçãosexual(há maishome:rsdo que mulhc:''
formadosem física,química,engenhariae matemática,quais as razòespara istt
discriminaçãoracial (há um percentualmenor de negroscom cursosuperiordo qtr.
percentualde negrosna populaçãobrasileira,quaisos principaisfatoresqueinfluencr.
nisto?);pobrezamaterialdo Brasilquando comparadaa outros paísesde prime'
mundo (laboratóriosmal equipados,bibliotecasdeficientes)etc.Nestetrabalhovou ::
ligadosao problemae princrp-.
econômicosespecíficos
concentrarem algunsaspectos
que ocorrementreos próprios cientistas.
menteem discriminações

na educaçãocientífica
z. Discriminação
É bem conhecidoo fato de que boa parteda populaçãono Brasilé analfabe
pol',r.,
já
famílias
de
que
crianças
as
econômicas
Em geralisto é motivadopor questÕes
deixando,portan:
doméstico,
no
orçamento
para
ajudar
cedo
desde
têm de trabalhar
de frequentara escola,mesmoque estasejagratuita.Estefenômenotem o6<)11ici1)
a r i.
em que descreve
Num livro interessante
muito tempo em diversassociedades.
antigas<laBabilôniae da Assíria,Saggsrelataa educac',
do dia a dia nascivilizações
de um escribae, entreoutrascoisas,mostraque a educaçãoerarestritaaosfilhos .:
(SAGGS'196:
comerciantes)
religiosos'
maisricase influentes(governantes,
pessoas
quatro
mii an'
de
conservados
ainda
tambémalgunsprédios
descreve
Curiosamente
atrásque funcionavamcomo escolase que sãomuito similaresàssalasde aulade ht'
Assls
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em dia: vários bancos enfileiradosonde se sentavamos estudantespara ouvir aos
professores.
Há tabletesde argila descrevendoa aprendizagemdos estudantesdeste
período e vemosmuitas coisasequivalentesao que temos atualmente.
Mesmoquandoascriançasentramnasescolas,
diversosfatoresatuamparadistingui-lasou separá-las.
Há trinta anos,asescolaspúblicasbrasileirasde primeiro e segundo
grausofereciamum ensino de excelentequalidade,sendodisputadaspelos melhores
alunos.Nos diasde hoje,em geral,asescolas
particularessãomaisbem equipadasmaterialmenteque asescolas
públicas.Consequentemente,
ascriançasque frequentamasescolas
públicasacabamficandodefasadas
em relaçãoàsque frequentamasparticulares.
Seisto
não é superadopor esforçodos pais ou do próprio aluno, vão acabarsofrendoas
consequências
ao chegaremà vida adulta.
Em níveluniversitário(graduaçaoe pós-graduação),
a situaçãoaindaé invertida.
Ou seja,boa partedasmelhoresuniversidades
brasileiras,
em termosde qualificação
de seusprofessores,
dos equipamentosmateriaise daspesquisas
realizadas
é pública
(federaisou estaduais)
e,portanto,gratuita.Nos ultimos anosestácrescendo
rapidamentea
quantidadee a qualidadedasuniversidades
particulares,
indicandoque talvezpossa
ocorrerem nívelde terceirograu o queocorreuno ensinobásico.De quaÌquerforma,
mesmoque hoje em dia o estudantequeiraformar-sena faculdadepública,tem de
passarem examesde vestibular.Aqui mais uma vez Ìeva vantagensaqueleque teve
boa formação,que pôde dedicar-seaosestudossemter de trabalharao mesmotempo,
que pôde frequentarcursinhosetc.Vemosnovamentefatoreseconômicostendo um
pesoimportantenestadiscriminaçãoentreaspessoas.
Na áreade ciênciasexatashá duashabilidadesprincipaisparaque a pessoaseja
um bom cientista.tlma é a habilidademanualcom a qual a pessoaoperaequipamentos,
realïzamedidas,faz experiências
e podeconstruirou consertaraparelhos.
A outra é a
habilidadenatemática ou simbólicacom a qual a pessoarealizacálculosnem sempre
triviais,resolveequações,
lida com fórmulase conceitosabstratos,
operacalculadoras
e computadores.
Duranteos estudossecundários,
nos examesvestibulares
e na maioria
dasdisciplinasuniversitárias,
privilegia-senascobranças(exercícios,
provase exames)esta
segundahabilidade.Com isto,acaba-se
marginalizandoou deixandode seraproveitados
aìunoscom uma habilidademanual muito boa que poderiamtornar-seexcelentes
cientistas.
Faraday,
por exempÌo,um dos cientistasmais brilhantesque já surgiram,
foi autodidatae seusconhecimentosmatemáticossempreforam muito limitados.
Dificilmenteeleteriapassadonum vestibularou sobrevividoa um cursosuperiorde
Física,como os que existemhoje em dia. Para evitar esteproblema,uma maneira
seriadar maispesonasavaliações
às atividadese habilidadesmanuais,equilibrando
ao que é exigidoem termosmatemáticose teóricos.
A recentedecisãodo governofederalde separaro ensinotécnicodo ensinode
segundograuclássico
tendea ampliarestadistorção.Antigamenteaquelesque faziam
DrscRrMrNAçÃ
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umsegundograutécnico(emeletrônica,química,mecânica,.'.)podiamentrar.'
isto não é mais permltl;
faculdãdesimplesmentepassandono vestibular'Agora
para entrar na universidadea pessoaque tiver cursado o segundograu em es!'Isto certamentevai desmott"técnicateráde cursartambém o ,.gnttdo grau clássico.
pois' por experiên:
aspessoasa realizaremescolatécnica.Consideroisto lastimável,
O procedimer'
técnica.
pràpriu, os melhoresestudantesque já tive vieram da escola
escolastécnicas,abrindo m'
deveriaserinvertido,ou seja,incentivarmais e mais as
por elasjá que lá adquiremuma formaçãodificilmerfortu, aosque saemformados
alcançadaem outros lugares'

Peloidioma
3. Discriminação
tornam-secientis:'
Mesmo aquelesque superamtodasasbarreiraseducacionaise
na ciência'No passa;
têm pelafrenteum outro oústáculo,que é o idioma dominante
começoua muda: '
isto
X\4I
as grandesobraseram escritasem latim. Durante o século
Desdea SegundaGuer:grÃd", obraspassarama serescritasna línguanativada pessoa.
em inglês'assimcomc''
Mundial, a maior parte dos textoscientíficossãopublicados
Como a ciênciae:'esteo idioma oficial na maioria dasconferênciasinternacionais'
idioma se o cientis:cadadia mais globalizada,torna-seessencialo domínio deste
quiser secomunicar com a comunidadeinternacional'
vezessó conhece:Paraauxiliar na formaçãodos jovensbrasileirosque muitas
de setraduz-:
sentido
o básicoda língua inglesa,é imprescindívelum esforçocoletivono
''
economia,isto
para o portuguêsp"1o l-n..ro,os clássicosda ciência.Em termos de
De certa forma o mesmo acontecena áre'
?oi feitô com a coleção"Os Economistas".
É fundamentalque se tealizealgoanálog
de filosofiacom a coleção"os Pensadores'l
de astronom'''
em termos das ciênciasexatas,traduzindo-se as grandes obras
físic'
(Ptolomeu,Kepler,Hubble,...),matemática(Euclides,Descartes,Gauss,"'),
.
(Arquimedes,Newton,Maxwell,'..),química (Lavoisier,Dalton,..') etc.JâhâtraduçÕe
'
Newton
Huygens,
parciaisem português das obras de copérnico, Galileu,Pascal,
uma basesólida ''
alguns outros, mas muito mais é necessáriopara que tenhamos
já
em inglês(com'
of!r"ce, aosnossosjovens.Nem secomparacom aquilo que existe
em alemã'
a coleçãoGreat Books of the WesternWorld, da EnciclopédiaBritânica),
ou em francês.

4. Funcionamentodas agênciasde f inanciamento
já
Passoagoraa discutir discriminaçõesque ocorrem quandoa pessoa setornou
cientistae trabalhano mundo acadêmico.
Gostariade analisaraqui como ocorreem geralum financiamentopelasagências
participardc
O ciãntistapodequerercomprarum equipamento,
de fomentoà pesquisa.
um congressono exterior,organizaruma conferência,obter uma bolsa de mestrado
ou doutorado para um estudanteetc. Ele, então,faz a suasolicitaçãopreenchendi'
)gz
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formulários específicos
e informando os dadosrelevantes(projeto de pesquisa,objetivos,
cronograma,local de realização,...).
Encaminha,então,seupedido à agênciaadequada.
As agênciasem geral têm um comitê assessorde cada área (engenharias,medicina,
ciênciashumanas,fisicae astronomia,etc.).Estecomitêpodeaceitarou não a solicitação,
ou, o queé maiscomum,encaminhaa solicitação
paraum ou maisassessores
anônimos,
especialistas
naárea,quevão analisaro mérito do pedido.Baseadonos pareceres
emitidos
por estesassessores,
o comitê toma a decisãofinal.
Nassituações
normaistudo funcionabem.Os problemassurgemquandoa pessoa
que faz o pedido não é bem-vistapor um ou mais membros do comitê assessor,
seja
por motivos políticos ou pessoais.Nestescasos,pode haver interferênciasde cunho
não acadêmico,ou seja,não ligadasa problemastécnicos.Na simplesescolhade quem
vai julgar o pedido, de quem vai ser o assessor
anônimo, muitas vezesjâ se define
o resultadodo pedido.Escolhendo-se
um amigo ou inimigo de quem estáfazendoo
pedido ou de certa âreade pesquisa,pode-seinfluenciar fortemente o resultadoda
solicitação.E isto acontecede forma mais comum do que se imagina. Nos casosem
que a pessoatem um pedido negado,fica difícil recorrer.Em primeiro lugar,o comitê
assessor
atuacoletivamente,sendoos resultadosassinadospelamaioria de seusmembros
(raramenteum único assumetoda a responsabilidade).
E, mesmo assim,o comitê baseia
suadecisãoem pareceresanônimos (os membros do comitê sabemquem deu o parecer,
masa pessoaque fezo pedidoficasemestainformação).Os recursoscontrapareceres
contráriossãodemoradose, na maioria dasvezes,não dão em nada.E o pior é quando
aparecempareceresmaldososou maliciosos,que acabamafetandoo nome de quem
fez o pedido,sem que estapessoasaibade onde estávindo o ataque.
Uma das maneirasde se evitar esteproblema seria a de ter todos os pareceres
assinados
e quea pessoaqtuefezo pedidosoubesse
quem deu o parecer,sejaelepositivo
ou negativo.Infelizmenteestanão é a norma da comunidadeacadêmicae achodiffcil
que o procedimentopadrão sejamodificado.

em revístascíentíficas
5. Publicação
Além do ensino,uma das funçõesbásicasdo cientistaé a de realizarpesquisas
inéditase detornar públicososresultados
a quechega.Em geral,publicasuaspesquisas
na
forma de artigostécnicosem revistascientíficasnacionaisou internacionais,e mais
raramentena forma de livros. Depoisde chegara um novo resultadoexperimentalou
teórico,escreveum artigo e o enviapara a revistaadequada.
A maior parte dasrevistas
tem não apenasum editor,mas todo um corpo editorialcompostode várioscientistas
especializados
na áreatécnicade especialização
da revista.Estecorpo editorial pode
aceitarou rejeitaro trabalhodiretamente.Mas o maiscomum é que o enviempara um
ou mais árbitros (referees
em inglês),especialistas
no assuntodo artigo.Novamentea
prâtica mais difundida é a de que estesárbitros sejam anônimos,isto é, sendo seus
nomesconhecidosdo editor ou do corpo editoriaÌ,mas sem que o autor do artigo
saibaquem emitiu os pareceres.
Com basenestespareceres,
o editoraceita,re;'eita,
ou
solicitauma reformulaçãodo artigo.
Dtscnr,vrrrunçÃo
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Na maior parte dos casostudo funciona
bem. Mas, como no casoanterior,o:
pro.blemassurgemquando.háprobremas
pessoaisou políticos entre o autor e
um ou
maismembrosdo corpo editoràl (ou
entreo autor e o árbitro da revista).Dependendo
da escolhado árbitro, o destino finar
do artigo já estáselado,ou seja,se ele
vai ser
aceitoou rejeitado.E novamenteo autor
fìcÃuma ,ituufao a"rfavoráver,já que
os
editorese árbitros sabemquem escreveu
o artigo, mas ele não sabequem é o árbitro
que estájulgando seutrabalho.pareceres
maldãsosou qu. ã.rigrem a imagem ou
o
trabalho do autor acabamafetandoseunome,
sendoque elefica numa situaçãodifíciì
para sedefender(os ônus da prova ficam
com ele,e não com quem fez a acusação).
Novamenteestesproblemaspoderiam ser
er.itadosou diminuídos se o autor
soubesse
o nome dos árbitrosque estaoemitindo os
pareceres.
Isto fariacom que os
pareceresfossemescritosde forma mais
cuidadosae consciente.só que a prática de
árbitrosanônimosé a maiscomum em revistas
brasileiras
e internacionais.
o argumento
principal qxe se usa para defendê-laé a
objetividadedos cientistase que os árbitros
vão sesentir mais livres para emitirem seus
pareceresverdadeirosestandoprotegidos
no anonimato.só que infelizmenteisto
acabadando u- poã., exageradoa estas
pessoase os autoresficam quaseque
indefesosperanteo, p...ona.itos e atitudes
corporativistas
de diversas
pessoas
e instituições.
certamenteestapráticajá impediu,está
impedindoe vai continuara impedir a pubiicaçao
de resultado,nouo, e revolucionários
quepoderiamavançarnossatecnologàe
conhecimentoda natureza.Emboraeu par_
ticularmentesejacontrário a estaprática
de anonimaro,,"ilrr. dificilmenteserá
mudada.

6. Discrimínação
pelospróprioscíentistas
um outro ponto que gostariade discutiré a discrimin
açãorealizadapelaprópria
comunidadeacadêmica
contramuitos cientistas.
Estaé uma coisaque em geralnão se
espera'já que a visãoque setem da comunidade
acadêmicaé a de pessoas
abertasa
ideiasnovas,questionadoras
de dogmasestabelecidos
e que colocama paravrafìnal
na experiência,
e não na autoridade.Na realidade,
quandoseviveno meio acadêmico,
a realidadeé bem diferentedestavisãoidealizada.
vou discutiresteponto com exempÌos
concretos'Antesde apresentá-loS,
QU€rochamara atençãopara um Ìivro excelente
que descreve
o funcionamentoda ciênciae seucrescimento
de forma muito realistae
concreta:A Estruturarlas Revoluçoes
científicas,de Thomas Kuhn (KUHN, r97g).
Tenhovivido na peletudo aquiÌoque Kuhn descreve
nesterivro e,portanto,seique sua
visãodo desenvolvimento
científicoé baseadanuma percepçãoprofunda e verdadeira
de como realmenteascoisasacontecem.
Um livro interessante
que descreve
bem o ambienteacadêmicobrasileiroe os
diversosfatoresque o impedemde atuar com toda sua potencialidade
é Á Sinecura
Acadêmica
(CoËLHo, 1988).Nestelivro analisa-se
a separação
entreensinoe pesquisa,
entrea graduaçãoe a pós-graduação,
a barreiracontraa competencia,
assimcomo o
corporativismodocente.
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O P r t r l "'-:
torna-sePrr,
paraa Critt..:
l8 anos,s.'tl.:
...-.
resuÌtados
davida.Enr ^
Médiciserr:Ptolomer,r.- :
universo.c, ::.
Se COI\/ef tu .. '

e m 1 5 4 - j .: .
universo.c,'::-redor dtt ., -'

exPorPtt['--'
.proíbe, cÌl'.
livro Dlit:, .
N o a n o s c s ' .:
Apesar c|.:
L I C l l a t í ì . ( \. '

l:

acelerad.i.::

Nlc'll' ' '

:,
publicac..l.,
livro O.H,"' .

tef SeCOll\'! t...

a favor .1.' ..
(1571-1t'ì
a e l e I C c r P .::atemoriz...
f a m ai n l , ' : . -

tal é o nr.:::a sm i n h . ' , ': .
sabereict':--.
GaÌileu c:-'
ePOCa' Ìll'1-

receio tl,' l'
que segLì.'l:
c o n s t r t Ì Ì 1. :
IÌìâtC()

tli

(ANIcrt.''COI-ÌI 0 Ii'::

Iua, a lt.l

''

ao recl(ì1.--

Em 1589'
é o de Galileu(1564-1642).
que queroapresentar
O primeiro e;<emplo
e
nomeado
1592,
Pisa
e,
em
de
na
Universidade
matemática
torna-seprofessorde
ent Páduapor
de Pádua.Permanece
para a Cátedrade matemáticana Universidade
seusprincipais
18anos,sendoestaa fasemaisprodutivade suacarreirae ondedesenvolve
no final
resultados
publicar
seus
vá
só
embora
física,
resultadosque o imortalizaramna
dos
da
família
da vida.Em 1610,toma posseno cargode PrimeiroMatemáticoe Filósofo
Médicisem Florença.Inicialmentesegueasteoriasde Aristóteles(384-322a.C.)e de
a Terraparadano centrodo
ao redorde 150d.C.),que colocavarn
Ptolomeu(floresceu
universo,com o sole os outrosastrosgirandoao seuredor.Porvoltados25 ou 30 anos,
seconverteà teoria heliocêntricade Copérnico( 1473-I 543), que havia sido publicada
em 1543,no ano de sua morte. Nestateoria é o sol que estáparado no centro do
universo,com a Terragirandoao redordo seueixocom o períodode um dia e orbitandoao
redor do sol com o períodode um ano.É bem conhecidoo fato de que,ao começara
exporpublicamenteestasideias,entraem conflitocom a Igrejae que o SantoOfícioo
Em 1632,publicaseu
proíbe,em 1616,de ensinare de divulgara teoriacopernicana.
e Copcrnicorro.
Ptolomaico
Mundo,
do
Sistemas
livro Diálogosobreos DoisMqximos
afirmaçoes.
suas
a
No ano seguinteé condenadopelalnquisiçãoe renunciasolenemente
Apesardisto,aindapublica,em 1638,seuúltimo e maisimportantelivro, I)ttasNovas
dosmateriaise sobrea dinâmica(quedalivre uniformemente
a resistência
Ciências,sobre
movimentoparabólicode projéteisetc.)'
acelerada,
a suasideiase a suas
Menosconhecidoé o fato de que boa parte da resistência
demonstradono
bem
Isto
está
acadêmico.
próprio
meio
partido
do
tenha
publicações
(Jniverso
(KOESTLER,
Apesar
de Galileujá
1989).
de Arthur Koestler
livro O Homeme o
ter seconvertidoao sistemaCopernicanohá váriosanos,sóvai sepronunciarpublicamente
a favor destesistemaem 1613.Porém,na sua primeira carta ao astrônomoKepler
inúmerosargumentosemapoio
(1571-1630),datada
del5gT,Galileuafirmou:"Escrevi
mas
atéagoranão ouseipublicá-Ìos,
oposto,
parecer
a ele fCopérnico]e em refutaçãoao
atemorizadopelo destinodo próprio Copérnico,nossomestre,que' emboraadquirisse
famaimortal com alguns,constituiainda,parauma infinita multidao de outros(que
tal é o número de tolos),objetode ridículoe zombaria.Certamenteousariapublicar
maisgentecomovós;como lràoexiste,
seexistisse
imediatamente
asminhasreflexões
(p.247),omedode
(KOESTLER,
1989.p.2aQ.ComoÍnostraKoestler
conter-me"
saberei
religiosanesta
Galileuem publicarsuasopiniÕesnão é porque temia a perseguição
riso, tinha
provocar
de
e
ironizado
de
ser
medo
época,mas pelo fato de que tinha
de Pisae de Pádua
receiodo ridículo dos mestresinstruídos,seuscolegasprofessores
e Ptolomeu.Galileufoi um dosprimeirosa
deAristóteles
queseguiamosensinamentos
em 1609.Em
dosastroscelestes,
e a utilizá-losparaa observação
construirtelescópios
Nuncius
marçode 1610,Galileupublicasuaprimeira obra,o pequenollro Sidereus
suas
descobertas
que
descreve
em
Estrelas),
das
(A MensagemdasEstrelas,
ou O Mensageiro
con1o telescópioque abaÌama visãoantigade um céu perfeito(cita montanhasna
e luasorbitando
manchassolares,
lua,a via lácteacontendouma infinidadede estrelas,
mas muitos
polêmica,
obra
desta
ao redor do planetaJúpiter).Ficafamosoa partir
DlscRrMìNAçÃ3
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ãoconseguem
ver asluasde Júpitercom seuinstrumentorudimentar.É importirr:,.
tar aqui um trechoda obra de Koestler,
páginas298-9,minha ênfase:
Ao cabode um breveperíodo,tambémosjesuítasastrônomosconfirmar.ìr:'
a natureza"terrestre"da lua,a existência
de manchassolares,
e o fato de , cometassemoveremno espaçoexterior,por trásda perfeitae imutáveÌcj.,esferas
celestes.
Assim,a ordem intelectualmente
maisimportanteno sc.
da lgreja Católicaafastava-se,
naqueletempo,de Aristótelese Ptolonre.tomando uma posiçãointermediáriano tocantea Copérnico.Festejar-a
.
eÌogiavaGalileu,que elasabiaserCopernicano,e mantinhaKepler,o rnilr.
notávelexpoentedo Copernicanismo,
sob suaproteção.
Havìa,porérn,um poderosocorpodehon'rcns
cujahostilidadea Galileujanttt:,
arreJecett:
osnristotelicos
dasuniversidades.
A inérciado espíritohumano .
a suaresistência
à inovaçãoficammaisclaramente
demonstradas
não,cotlt,.
sepoderiaesperar,
pelamassaignorante facilmentearrebatada
quanc1..,
lhe prendema imaginação- maspor profissionais
de interesse
invertidt,
na tradiçãoe no n-ìonopóÌiodo ensino.A inovaçãocotrstituiduplaantençttti.
mecliocridades
põe-lhesemperigoa autoridadeoracular,e despert,,
acadünicas:
o nredomaisproJundodo colapsopossívelde todo o seu edifíciointelectul.
laboriosttmente
construído.
Os caipirasacadêmicos
têm sido a maldiçãodt,
gêniodesdeAristirrcoatéDarwin e Freud;estendem-se,
comosólidae l-rostii
falangede mediocridades
pedantes,
atravésdos séculos.Foi tal ameaçanao o bispo Dantiscusnem o papaPauloIII - que obrigouCopérniconcr
siÌênciopor toda a vida.No casode Galileu,a fala,rgeassemelhou-se
mai:
a uma retaguarda,
mas firmementeentrincheiradaem cátedrasacadêmicas
e púlpitosde pregadores.
(vem entãourn trecho da terceiradas CartassobreManchasSolares,de
1612,que contêm a primeira afirmaçãoimpressade Galileuem favor clo
sistemaCopernicano):
"... Continuqma opor-seao meu trabalhoyiiriosseveros
defensores
de todos
(seguidores
osmenores
argumentos
dosperipatétlcos
de Aristóteles).Peloque
me é dadover,consistiu-Ìhes
a educaçãoem senutrirem,desdea infância,
da opiniãode que filosofaré,e só podeser,fazeruma extensainspeçãodos
textosde Aristóteles,que de váriostrechospodem tirar e reunir grande
número de soluçõesparaqualquerproblemaapresentado.
famaisquerem
levantaros olhos dessas
páginas,como seo grandelivro do universotivesse
sido escritopara serlido exclusivamente
por Aristóteles,cujosolhosterian-r
sido destinadosa ver paratoda a posteridade."
No ano seguinte,Galileuescreve
e circulapublicamenteoutra carta,à Grã-duquesa
:istina,em que afirma coisassimilares:"Há algunsanos,como bem sabeVossaSerena
teza,descobrinos céusmuitascoisasnuncavistasantesda nossaépoca.A novidade
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de tais coisa
noçõesfísicrt
mim um nún
céu com as tr

A animosida
membros da
livro de CoP
No mesmo ir
que ele nào .

qual Í-ossea I
Dialogo sol'
deÍènde o si

Como reslt
foi obrigacit
prisão fbrnr
repetir, ui.ll.l

da abjuraçiì
ainda Pr-rb
e m 1 6 3 8 ,t l l

Podcmais ircotlt
meslTÌiì' llìt

reaçãotrr.
encontritc
comunid.
medicinaa
fusãonttcì
dentro da
mecânicr'
ainda vivc

ArP '
(Californ
tado no (-i
os maiorc
polegada
Hubble(1
em 1948
eemque
Os astrôr
disponír
descobe
pequeno

de tais coisas,bem como algumas consequênciasdelas oriundas em contradição às
noçõesfísicascomumente aceitasno seio dos filósoÍ-osacadêmicos,instigaram contra
mim um número não pequeno de profèssores,colrìo se eu tivessecolocado tais coisasno
céu com as minhas próprias mãos, a tìm de perturbar a naturezae abater as ciências..."
A animosicladedo meio acadêmico foi se ampliando e contagiando também a vários
Em 1616,o Santo OÍício coloca c'r
membros claIgreja Católicirligados às unir,ersidades.
Iivro de Copérnico no Índex (catálogodos lir.ros cuja leitura era proibida pela igreja).
No mesmo ano, o Santo OÍicio tãz a GaÌileu urr-rainìunção (ordern fbrmal ou in-rposição):
nenr deÍènder,nem ensinar o sistentade Copérnico, fosse
suster-ìtar,
que ele não de'u,itr
ou por escrito.Como ele publicou, ern 1632,o Ìil'ro
verbaÌmer-rte
qual fossea maneira,
tlo NIundo, Ptolorrttricoc Copertticatro'elll qtle
Slsrenlrrs
Dialogo sobreos Dois Mtixirrro-ç
defènde o sistem:rc1eCopernico, é ler.ado a julgamertto pelo Santo Ofício, em 1633'
Como resultirdodestejr-iìgamento,seu livro l)lrilogo Í-oiproibido. Alelnr disto, Galileu
foi obrigado a trbjurar (renunciar solenemente)a opinião copernicana,loi condenadoà
ao Santo Ofício, e por três anclsdevia
prisão formal durante o tempo que arprouvesse
O terto courpieto da sentençae
penitenciais.
salmos
os
sete
\.ez
por
serrÌ.ìna,
repetlr) LÌlÌìíì
1989).FeÌizmente
de (Koc-sÍ/cr,
119-422
nas págs.
da irbitrraçãode Galileu encontrar.r-t-se
ainda publicou su.ì obr.r lrais irtrl-rortlnteet-ÌlqlÌe cria as basesda dinâmica moderna
e m 1 6 3 8 ,m o r r e n d o e r n 1 6 4 2 .
Pode-sepensar que istctaconteciiriìpenasnaqueÌa epoca e que, hoje ell-rdia, não
mlis acontecerian coisasassin.r.Na r.erdacledigo que ii situaçãclé essencialmentea
e os persollrlgens.Diversos exenlpÌosde uma
nlesma, 1-rudando-seapenasos t-nertodos
c
o
n
t
r
i r á r e t r sa Ì t c r n a t i r - i r sd a c i ê n c i a p o d e r n s e r
reaçãoirracional e nilo cier-rtíflca
(\IILTON,
199'1).Aqui eÌe iÌustra reaçòesda
encontradasno lir.ro Forbidden Scícflce
conunidacle acaclêmicircolltriì diversos tipos de pesquisiralternltivit: Patalrornti:l'
terapia Ìripr-rótica,
telepatia,bioenergia,a.upì.ÌÌtttlra,psict''ciuese,
nedicina zrlterutrtir.ai,
contriiriasiì pesquisacientífìcaocorrerì também
tìsão nucleirra frio etc.\,1asas reaçÒes
d e n t r o d a s á r e a sj á e s t a b e l e c i d i rcs1 ac i e r u c i i tc, o l l l o ì s t r o l l o u r i a , e i e t r o m e r g n e t i s m o ,
mecânica ou óptica. Para ilustrar isto r.oi-rcitar o caso de dois cientistas de renome
a i n d a v i v o s , s e n d o q u e c o n h e ç o p e s s o a l m e n t eu m d e l e s( A r p ) .
Arp é um astrônomo americano que obteve seu doutorado em l953 no Caltech
Foi contra(California Institute of Têchnolog.)trabalhandoem pesquisasastror'ìomicas.
que
construiu
tado no CarnegieInstitution de \\hshington em 1957.Foi estainstituição
o s m a i o r e s t e l e s c ó p i o sd o m u n d o n a p r i m e i r a m e t a d e d o s é c u l o .O s d e 6 0 e d e 1 0 0
polegadasficam no NÍount \{iÌson e frrran operados pelo grerndeastrônomo Edwin
. d e 2 0 0 p o Ì e g a d a sf i c a n o N l o u n t P a l o m a r e c o m e ç o u a o p e r a r
H u b b l e ( 1 8 8 9 - 1 9 5 3 )O
em 1948.Em geral a divisão de tempo nestesgrandes teÌescópios(quem vai observar
e em que dias) é decidida por uÌn cornitê científico de alocaçãode tempo dos teÌescópios.
Os astrônomos apresentamsuaspropostâs e estecomitê decide como dividir o tempo
disponír.elno telescópio.Arp trabalhou cotn estestrês telescópios.Em 1963, foram
isto é, objetos que no céu eram
descobertosos quasares lqttasi-stellarradio sources),
luz principalmente na frequência de rádio,
pequenos como estrelas,mas que ernitiarr-r
DlscRrÀ4rNAçÃo
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em 1929que quãomaisafirst.
e não na frequênciavisível.Hubblehaviadescoberto
estavauma galáxia,maissualuz tendiaparao ìador.ermeìhodo espectro(redslrili
.-.
e observou-se
closquasares
partir de 1966começarama sermedidosos redshifts
eleseram os mais altosconhecidosentão.De acordocom os conceitosusuais,.
quetem início a partemaispolêmic.tdeveriamestarnos confinsdo unirerso.E é aqr"ri
mundiaisna observac
trabalhode Arp, que setornou um dosmaioresespecialistas
Ele começoua observarqlÌe os quasaresnão estavamdistribuídos
de quasares.
sendoque sehaviadoi:
acasono céu,masem geralestat,ampróximosde galáxias,
mais quasaresperto de uma certagaláxiaelestendiam a ficar em ìadosopostos.
problemaé que estasgaláxiastêm um redshiJïmuito menor do que os quasarc:.'
Istosópoderirr..
seuredor,indicandoquenãopoderiamestarpróximasdestesquasares.
no cétt ;.,
explicadona visãousualsepor coincidênciahouvesseuma sobreposição
isto n.
que
estatistican-ìente
objetosdistantese próximosde nós.N{asArp lnostroLÌ
pareciaaceitável(a possibilidadeera menor do que I em um milhão para diver:'
funcionava€ Quer '
casos)e começoua acharque o ntodelo padrão nem sel-npre
quasares
seriamobjetosquetêm um alto redshiftinlriuseconão ligadonecessariamentr'
e elepassc,.
cientistas
suadistânciaaténós.Istogerouuma reaçàocontráriade diversos
passou
a
encol-ìtriì
quando
ele
NÍesmo
a ter dificuldadesem publicarseusresultados.
e suasgaláxiaspróximas,a evidêncitrnrì,
físicaentrealgunsquasares
uma associação
fotogr.rtì
por exemplo,e ut.ì.ìa
rcccntes,
livros
mais
seus
foi aceita.A capade um de
mostrandouma conexãoluminosaentreuma galáriae um quasarproximo,colrìo'r
qr,i.
tivessesido emitido da galáxia(ARq 1987).Estaé uma evidênciaobservacional
que
o
modcì,
em
aceitar
não podesernegada.Em virtude da dificuldadeda comunidade
contráriasao seutrabalhopassaranl;
ou paradigmapadrãopodiaestarerrado,asreações
Isto est.
eclodiu
da pior fbrma possír'el.
1982
tudo
ficar cadavez mais fortes.Em
de seulir.rocitadoanteriormente.
contadono Capítulo10(A Sociologiada Contror.érsia)
de tempo do telescópiode 20t
de
alocação
do
comitê
Em l982 eÌerecebeuuma carta
havia25 anos,"informandoque minha pesquisatinh.r
ondeeletrabalhar,a
polegadas,
julgada
pretendiamrecusarmaistempode observação
que
valor
e
eles
sem
Ipar.r
sido
tenhode dizerque em minha r,idao sol nunc.t
Com todarhor-restidirde
suaspesquisasl.
iria brilhar tanto nem as manhãsterian tirnto frescorapós estedia".Estacarta foi
.
do mundo.No anoseguinte
aosjornaise enviadaà maioriadosobsen'atórios
distribuída
et.r.t
a decisãofoi formalizadae, em 1984,eletambén foi proibido de fazerobservaçÕes
quc
o
pesquisas
é
suas
Proibirum cientistade realizar
LasCampanas.
outro telescópio,
que fãzemasdescoberta:
Naspalavrasde Arp: "Sãoaspessoas
de pior podeacontecer.
seusprogramasde
pessoas
seguir
permitido
às
Se não é
e iniciam novasdireçÕes.
podem ser rnuito destrutivasnão apenaspara a ciência
pesquisaas consequências
mas também para a instituiçãoque estátentandofazerciência."Quando se observir
de maiorprestígiodo mundo.
numa dasinstituiçÕes
queo ocorridocornArp aconteceu
r,idaa observare a exporsuas
sua
que
havia
dedicado
pesquisador
sênior
sendoeleum
de maneirasériae honesta,só sepode concluirque a situaçãohoje em dia
conclusÕes
é
muito
difèrenteda IdadeN1édiaou do tempo de Galileu.
não
f98
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francês
Outro exemplo a ser discutido aqui é o de Maurice Allais, engenheiro
1954e
entre
realizadas
pesquisas
suas
nascidoem 1911.Em particularqueroressaltar
planos)'
(reflexãopor espelhos
1g60lidando com *..âni.u lpcndulo) e com óptica
da Siderurgia(IRSID)' em
Pesquisas
de
Instituto
Estasexperiênciasforam feitasno
(IGN). Nestasexperiências
SaintGeimain, e no Instituto GeográficoNacionalda França
não
em laboratóriosfechados,Allais encontrouanisotropiasnos fenômenos
realizadas
Como estasanisotropiaspodiam serrelacionadas
pelasteoriasestabelecidas.
explicadas
ser possívelobter a
com os astroscelestes(sol e lua em particular), Allais conclui
Como istocontradizos
puramenteterrestres'
posiçãoda Terraem órbitapor experiências
da comunidade
postuladosda teoriada relaiividadede Einstein'começoua sofier pressoes
Nacional
do
comitê
em particularpelosmembrosda Academiade ciênciase
ãcadêmica,
de
Científicas- CNRS(análogoao CNPq francês),os principaisórgãos
de Pesquisas
(ALLAIS'
recente
mais
livro
seu
em
daFrança.Felizmenteconseguiudescrever,
pesquisas
685-689),diversosproblemaspor que passou'Teve
iOOì.p.69-72,215-216,225-235e
corriam
váriosde seustrabalhosrecusadospara publicaçãoe boatossemfundamento
"Fui
(p.225):
constantemente
pessoa
e contrasua
peloscorredorescontrasuaspesquisas
da Academiade Ciências.Mas igualmente
membros
cártoi
por
e fortementeapoiado
entre asquaisalgumastotaÌmente
não cesseide ter de en?rentara múltiplas objeçÒes,
à propagação
muito fortes,maisou menosexplícitas,
dogmáticas
infundadas,a oposiçÕes
experiênciase de
incessantede rumores .oúcundo em xequea validadedas minhas
em 1960por
meus resultados."Até que finalmente teve de fechar seuslaboratórios
experimentais'
pesquisas
total faÌta de recursosfinanceirose de parar com todassuas
exatamentenestaepoca
apesarde estarchegandonos resultadosmais espetaculares
cruciaisde julho
estrondosodasexperiências
(p. zo),"Finalmente,apesardo sucesso
e de encerrartodas
d. tgSS,tive de fecharLeuslaboratóriosdo IRSID e do Bougival
em junho de 1960."Qual o motivo paraquetivessem
experimentais
minhaspesquisas
233:"4 razãosem
tomado estaatitude discriminatória?Allais respondena página
ativas,sempretão
dúvida é o dornínio das forçasobscurase fanáticas,sempretão
o domínio
em todasas épocasem assegurar
sempreassimincompetentes,
eficazes,
686:
página
na
e se opondo ao progressoda ciência'"fá
estabelecidas'
das'verdades
eram
,,Paradizera verdade,quão rr-rais
maiseles
ignoranteseramos meusopositores,
afinal,quem
Mas,
retonadas'
foram
,-taá."a de físicanunca
Suaspesquisus
fanáticos."
cada
dedicar
a
se
no campoda física,passou
é MauriceAllais?Após estasdecepções
economiaem 1988!
vezmaisà econornia.Têrminoupor ganharo prêmio Nobel de

7. Conclusão
asáreasda
Podem-secitar inúmeroscasosanálogosocorrendoatualmenteem todas
são
cientistas
muitos
de
parte
por
discriminatórias
ciência.Os motivosparaestasreações
"verdades
estabelecidas"'
varia{os,mas podemoslistar algunsdeles:aceitaçãototal das
e medo do novo,corporativismo'
grandecompetiçãopor verbas,inveja,desconhecimento
do serhumano vão
características
estas
futa de poder e prestígioetc.Provavelmente
na ciência
continuara existirnos próximosséculos,o que significaque a discrirninação
DlscRlMtNAçÃo
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vai permanecer.Como muitas destasatitudes ocorrem pelos corredores,medi;:"
.'
Mas pelo menosem termosda educação.
rumorese fofocas,fica diÍicil combatê-las.
nível de segundograu e universitário,seriapossívelalertar os jovens do que pocì.
encontrarpelafiente. Bem ou mal elesestãosendotreinadospara superarasdificulda:,
experimentaise teóricasem seuscursostécnicos.Por outro lado, só se aprendec.
muito sofrimentoe na vida real o poder do preconceito,da discriminação,do isolame:
social,da gozaçãopelosparese de outrascoisassimilares.Só por meio da educaçà.
informaçãohistóricadestesfatososjovensque queremsededicara uma vida cientitrestarãopreparadose serãofortes o suficientepara superarestaspressõese comba:.
o obscurantismosemprepresenteno próprio ambienteacadêmico.
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