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A FÍSICA ENTRE A GUERRA
E A PAZ - REFLEXÕES SOBRE
A RESPONSABILIDADE
SOCIAL DA CIÊNCIA

fundamentais, embora não sem aplicações, o Livro II é voltado às aplicações mais práticas. Se rvia à balística, à construção naval, às armas de
fogo, ao bombeamento de água, à elevação dos minérios nas minas e à
navegação. Em contraste com o enorme desenvolvimento da mecânica, os demais campos da física tiveram um desenvolvimento menor,
não matematizado, com exceção da óptica, também com aplicação na
localização dos corpos celestes, que é útil à navegação.
Ou t ros autores analisaram o desenvolvimento científico extrapolando o seu exclusivo contexto interno. Koyre (8) se inspira na convicção da unidade do pensamento humano nas suas formas mais elaboradas e procura relacionar o pensamento científico com a história,
partindo da hipótese de que a ciência influi e é influenciada por
outras idéias não científicas em cada época. Habermas (9) introduz
o conceito de interesses que orientam a ciência. Para ele, as orientações básicas da pesquisa não visam à satisfação de necessidades imediatas, mas à solução dos problemas sistêmicos.
Não é trivial reproduzir a análise de Hessen para todo o desenvolvimento da física. Há pontos polêmicos. (10) Mas, parece-nos correta
a idéia de procurar identificar a definição da problemática principal,
isto é, os campos de pesquisa considerados mais importantes da
física e da ciência em geral com as necessidades sociais ou das classes
dominantes. Há dois exemplos contemporâneos. Um deles é a prioridade dada à física nuclear e à sua sucessora, a física das partículas
elementares, no pós-guerra, com o desenvolvimento das armas
n u c l e a res(11) e com a grande esperança depositada na fissão e na
fusão nuclear como fonte de energia, idéia hoje controvertida. (12)
Outro é o desenvolvimento recente da física do estado sólido, estimulado pela crescente importância da telecomunicação, da microeletrônica e da informática em escala mundial.
No século XX, nas duas guerras mundiais, o poder de destruição
cresceu exponencialmente pela aplicação da ciência e da tecnologia
aos armamentos, culminando na Segunda Guerra com as bombas de
Hiroshima e Nagasaki – um mau legado da ciência para a humanidade. Foi fruto do temor de alguns dos maiores cientistas do século,
como Einstein, Fermi, Bohr e Szilard, que propuseram ao presidente
norte americano Roosevelt desenvolver a bomba antes que a Alemanha nazista a fizesse. Constituiu-se em um dos maiores erros da história da humanidade, pois os nazistas não estavam tendo êxito no
d e s e n volvimento da bomba nuclear. O nazismo, que chegou a
tomar grande parte da Europa, foi derrotado por uma aliança do ocidente capitalista com a ex-União Soviética. Com o fim da guerra
intensificou-se no plano ideológico o confronto entre capitalismo e
socialismo, cristalizando-se na guerra fria, cujo marco foi a bomba
nuclear. As duas superpotências criaram um mundo bipolar, sob a
égide da ameaça do holocausto da guerra nuclear.
Nada mais insuspeito do que o general Ei s e n h ower, presidente dos
EUA após ter comandado as forças aliadas na guerra, apontando o
“c o m p l e xoindustrial militar”, que ganhou enorme dimensão com
a guerra fria. O conceito de Ei s e n h ower foi analisado em uma conferência da Union for Radical Economics, como se segue. “O
estado bélico que construímos (...) tem uma ampla clientela. No
alto da pirâmide está o complexo industrial militar, que comp reende, em primeiro lugar, o De p a rtamento de Estado (...), a CIA,
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freqüentemente evocado que Arquimedes teria queimado navios inimigos na Grécia focalizando sobre eles
a luz do sol refletida por superfícies espelhadas. Teria
sido esta a primeira aplicação militar da ciência ou do
saber da filosofia da natureza? O caso é polêmico, pois,
segundo Thuillier (1), não é pre s u m í vel que tal façanha pudesse ser
realizada com os meios disponíveis na Grécia Antiga. En t retanto, são
inúmeros os exemplos de desenvolvimentos da física voltados às aplicações bélicas. São mais nítidos os exemplos dos fundadores da mecânica no século XVII. Galileu escre veu um tratado sobre técnicas militares e inventou um compasso para esse fim. No segundo livro dos
Principia de Newton (2) há vários tópicos com nítidas aplicações à
técnica militar da sua época.
DesdeGalileu fica claro que há uma relação entre ciência e poder. Sua
posição tornou-se re volucionária, contra as concepções aristotélicas
da filosofia escolástica sustentada pela Igreja. Suas duas novas ciências
(3) – a mecânica e a resistência dos materiais – eram funcionais às
transformações que desembocaram não só na revolução científica do
século XVII, mas na re volução industrial dos séculos subseqüentes,
com a ascensão do capitalismo como forma mais avançada de produção do que o feudalismo medieval. As revoluções que balizaram, no
nível supere s t rutural, o advento da modernidade – a Reforma Religiosa, o Renascimento no campo cultural-artístico e a Re vo l u ç ã o
Científica – foram frutos de mudanças estruturais em curso na produção econômica e nas relaçõessociais. Por outro lado, em uma retro-alimentação positiva, elas impeliram as mudanças transformando a concepção de mundo. Galileu é um contra-exemplo acerca da ilusão da
ciência neutra. (4)
O historiador da ciência J. Bernal (5) toma como um ponto de partida
neste tipo de estudo o artigo de Boris Hessen“As raízes sociais e econômicas dos Principiade Newton” (6). Nele,as atividadesde Newton são
relacionadas ao desenvolvimento da propriedade privada que caracterizou sua época, em que emergiam o capital mercantil e a manufatura
enquanto se desintegrava o feudalismo. Hessen relaciona as áreas da
física que se desenvo l veram nos anos 1600, com as necessidades econômicas e sociais, incluindo as militares (7), se é que podemos eticamente considerar estas últimas necessárias. As necessidades apontadas
por Hessen estimulavam basicamente o desenvolvimento da mecânica, incluindo a mecânica celeste, a cinemática, a dinâmica e a mecânica dos fluidos, abordadas nos Pr i n c i p i a,em que Newton sintetizou
todos estes assuntos em uma teoria unificada e matematizada, com
enorme poderde resolução de problemas práticos.Enquanto os Livros
Ie IIIdos Principia seocupam predominantemente comos problemas
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a NASA. Os almirantes e generais, os cientistas (...) empenham-se
muitos. Não se trata de engrossar o coro das carpideiras com saudade
a t i vamente em fortalecer sua influência. Com essa finalidade, culdos velhos bons tempos, em que a poluição não atingia tanto as clastivam boas relações com congressistas (...) distribuem genero s o s
ses média e alta nos seus bairros ve rdes e tranqüilos, mas os mais
favores aos legisladores. Antigos militares são enredados numa
pobres chafurd a vam, tanto quanto hoje, em locais insalubre s ,
ampla malha de influência (...). Os militares são escorados pela ve rexpostos a doenças infecciosas. Nem se trata de aderir ao pós-modertente industrial desse complexo, isto é, pelas grandes corporações
nismo anticientífico. A expectativa de vida aumentou e a mort a l i.... . (13) Algumas dessas corporações destinam o grosso da sua prodade infantil diminuiu. Ser contra a penicilina, um produto da ciêndução aos militares ...”. (14) Infelizmente, com as devidas correcia, como ser contra o rádio, a televisão, o motor à explosão e tudo
ções, colocando o Pa rtido no lugar das corporações, o Kremlim no
que a tecnologia deu, parece ser estéril. Negar as leis de Newton e a
lugar do De p a rtamento de Estado e a KGB no lugar da CIA, o que
teoria da relatividade de Einstein seria tão equivocado quanto misse passava na ex-União Soviética não era totalmente diferente. (15)
tificar a ciência sem procurar ver suas contradições e suas limitações.
Até a década de 1960, os jovens que escolhiama carreira científica não
Einstein, provavelmente o maior físico após Newton, escreveu sobre
tinham dúvidas sobre sua opção, quanto à finalidade social: era uma
essa questão em “Minhas idéias e opiniões”. (18) Ele viveu o drama
atividade voltada para o pro g resso humano, valorizada tanto pela
de ter sido um dos físicos que aconselharam o presidente Roosevelt
e s q u e rdacomo pelos liberais, ainda que alguns malfeitores pudessem
a desenvolver a bomba atômica, com medo de que os nazistas a fizesf a zer um mau uso dos seus frutos. Eram considerados lamentáve i s
sem e, com ela, ampliassem a mortandade da Segunda Guerra e submas evitáveis casos como o da bomba atômica (de fissão), lançada
jugassem a humanidade aos seus propósitos inumanos e anti-sociais.
s o b re os japoneses para ameaçar os soviéticos. (16) Hoje, apesar do
Paradoxalmente, Einstein e alguns dos físicos que foram os responfim da guerra fria com o colapso da ex-União Soviética, o sistema de
sáveis diretos ou indiretos pela bomba atômica tinham pro f u n d a s
poder dominante nos Estados Unidos, ameaça com as bombas terpreocupações éticas. O mesmo não é verdade para os que se engajamonucleares de fusão (piores que as de fissão) toda a
ram em pesquisas para o aprimoramento das
humanidade. Rússia, França, Inglaterra e China, seguiarmas nucleares, seja a soldo dos projetos milidos de longe, em muito menor escala, por Israel, Índia e
tares, seja em nome da neutralidade da ciência,
Paquistão são também dotados de armas nucleares, que
realizando estudos acadêmicos estimulados e
O PRÓXIMO
ameaçam inclusive seus próprios povos. Há o medo de
financiados pela sua aplicação militar potenPASSO NA
o terrorismo usar um artefato nuclear, o que é perf e i t acial. Ao contrário destes, alguns dos pais da
ERA DA
mente possíve l .
bomba atômica eram éticos ainda que nem
INFORMÁTICA É
Em 1996, a Assembléia Geral das Nações Unidas apros e m p re tenham sido coerentes politicamente
vou uma proposta para negociação de uma convenção A ROBOTIZAÇÃO com seus objetivos. Muitos livros têm sido
p roibindo as bombas nucleares no mundo. As potênpublicados a esse respeito com o testemunho de
DA PRODUÇÃO.
cias nucleares votaram contra e nada fizeram neste senvários daqueles físicos. (19) Bunge, mais como
t i d o. Nos EUA, a National Ignition Facility foi instaepistemólogo do que como físico, escre veu o
lada para desenvo l ver bombas nucleares mais
livro Ética e Ciência. (20)
avançadas, mantendo o arsenal nuclear atualizado.
A relação entre ciência e armamentismo está inserida em um conEra esperado que com o avanço da ciência, o desenvolvimento das
texto que empurra, através dos valores do patriotismo ou de ideoloforças produtivas decorrentes aliviaria o pesado fardo dos trabalhagias, os cientistas a colaborarem para a tecnologia da guerra. O prodores, cujo esforço muscular é substituído pela potência das máquiblema que aqui se coloca é o da situação limite no caso específico em
nas alimentadas pelas fontes de energia apropriadas da natureza e
que uma sociedade se une e se organiza para defender-se contra o atapostas a serviço dos homens. Eram supostas provisórias, e superáveis
que de um inimigo invasor e brutal, como ocorreu na Segunda
com o pro g resso, as terríveis condições de trabalho da fábrica, tão
Guerra Mundial. Isso levou importantes cientistas a colaborarem no
bem ilustradas por Chaplin em Tempos modernos: seus gestos
esforço de guerra dos aliados. Aí se insere a questão das armas nucleacomandados pela organização da produção taylorista, seu ritmo
res propostas por físicos contra a Alemanha, mas lançadas pelos
dado pela velocidade da linha de montagem do fordismo, seu céreEUA no Japão após a capitulação dos alemães, contra a vontade de
bro substituído pelos dos gerentes, técnicos, engenheiros, cientistas.
Bohr, que saiu do projeto e ameaçou adve rtir os soviéticos, então
O próximo passo na era da informática é a robotização da produção.
aliados, sobre a bomba. Churchill tentou convencer Ro o s e velt a
Será esta a saída que a ciência e a revolução tecnológica atual ofereprendê-lo. O memorando resultante da reunião dos dois, em Hyde
cem, o maravilhoso mundo dos serviços, pós-industrial? (17) Talvez,
Park, em setembro de 1944, estabelecia que: “A atividade do profesmas há certo ceticismo quando se observa como as populações asiásor Bohr será submetida a um inquérito e medidas serão tomadas
ticas, africanas, latino-americanas, bem como os pobres e imigranpara assegurar que ele não seja responsável por fugas de informações,
tes nos países ricos são contempladas neste mundo.
em particular para os ru s s o s”. Segundo Goldschmidt, Churchill
Embora seja antiga a crítica ao progresso técnico sem limites foram
chegou a referir-se a um “crime passível de pena de morte”. (21)
os movimentos sociais das últimas décadas do século XX – o ecoloBohr foi um dos criadores da mecânica quântica, autor do primeiro
gista, o antinuclear e o pacifista – que a trouxeram à consciência de
modelo quântico do átomo, um dos maiores físicos do século XX.
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A questão é até que ponto deve o cientista colaborar nessa situação
limite mobilizando seu conhecimento científico para criar nova s
formas de destruição. O problema não é simples, exigindo uma análise cuidadosa do papel do cientista e do enorme poder da apropriação do seu saber para aplicações tecnológicas fora de controle racional e ético. Em que grau há responsabilidade do cientista sobre o
fruto do seu trabalho e o quanto ele tem consciência do significado
do que produz nas suas pesquisas? Isso exige uma abertura da consciência do cientista quanto ao alcance e à limitação da ciência. (22)
O pesquisador geralmente escolhe seu assunto sem consciência do
que dele pode resultar, acreditando sinceramente estar autonomamente decidindo movido pelo desafio, pela curiosidade ou pelo
interesse de resolver problemas úteis à sociedade. Em especial é assim
que se faz o trabalho acadêmico nas universidades. O dire c i o n amento da pesquisa se dá globalmente pela destinação das ve r b a s
pelos órgãos de fomento à ciência ou pelas linhas editoriais das revistas científicas de maior prestígio ou dos comitês de organização das
conferências internacionais, que podem ser susceptíveis a estímulos
de fora da ciência. Kuhn (23) descreve os profissionais das ciências
físicas trabalhando exaustivamente dentro de um paradigma até o
exaurir e abrir então o espaço para as rupturas quando a ciência
ganha uma conotação revolucionária. Popper (24) – um dos pais do
neoliberalismo e, independentemente disto, importante na filosofia
da ciência – via o cientista típico absorto no operacionalismo da sua
teoria e da sua prática, sem prestar atenção ao significado epistemológico do que faz. Mas deve-se acrescentar que a inconsciência é
social e política, pela crença em uma ciência neutra, acima do bem e
do mal, em busca puramente da verdade. Nessa concepção suas aplicações não são da responsabilidade dos cientistas.
Em contraponto com essa visão há um movimento global de cientistas preocupados com os problemas da ciência para a sociedade. Ei n stein e Be rtrand Russel fundaram o movimento Pugwash contra as
armas nucleares, cujo presidente de honra é o Nobel da Paz Joseph
Rotblat . (25) No Brasil, a Sociedade Brasileira de Física (SBF) estabeleceu um debate sobre o Ac o rdo Nuclear com a Alemanha (26),
durante o governo militar. Uma preocupação foi estabelecer um cont roleefetivo da tecnologia nuclear para evitar que o programa nuclear
fosse um degrau na direção da bomba atômica, em uma escalada para
a nuclearização militar da América Latina a começar pelo Brasil e pela
Argentina. (27) O dispositivo da Constituição de 1988 que delimita
a energia nuclear para fins pacíficos foi um passo no sentido dessecont role. Entretanto, já no governo do presidente Sarney uma comissão
da SBF(28) identificou – por trás de uma perfuração poço profunda
denunciada na base aérea de Cachimbo(29) – o projeto herdado dos
g overnos militares de testar um explosivo nuclear. Primeiramente
negado foi depois reconhecido e desativado no governo Collor. (30)
Portanto, a questão ética não pode ser vista exc l u s i vamente como
individual, sendo relacionada às condições históricas por que passaram e passam as comunidades de cientistas. Ou seja, ela é também política. (31)
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H avia um aspecto int r i g a nte que co n stava do meu relatório para a

A SBPC logo a seguir formou uma comissão presidida pelo Goldem-

SBF: não havia material físsil em quantidade no país pa ra rea l i zar o

berg, da qual fui também relator e dela participavam Souza Barros,

teste nuclear em Cachimbo. Nunca se soube em que estágio estava o

Azis Ab’Sa b e r, Se ba stião Ba eta e Amélia Hamburger. Goldemberg

projeto do teste e se já haviasido ou não resolvido o problema do mate-

achava que não dispunha de elementos suficientes. A solução conci-

rial físsil para ele. Mas agora eu co l o cava a questão do urânio enrique-

liadora foi uma conclusão restrita no relatório da comissão:

cido para a pilha subcrítica funcionar. Ele deveria ter vindo de fora.

– As condições ve r i fi cadas são necessárias pa ra o teste nuclear,

Como os Eua e a União Soviética tinham um acordo sólido de evitar a

embora não suficientes.

pro l i fe ração de armas nuclea res, por exc l u s ã o, só restava a China
como possível fornecedor. Este segredo nunca foi desvendado...

Já no período do governo Collor, recebi um telefonema do Goldemberg, então ministro de Ciência e Tecnologia, pedindo para encontrá-

31. Na campanha que elegeu Lula para a presidência da República, Souza

lo no aeroporto no Rio. No meu ca r ro, co nve rsa m os priva d a m e nte.

Barros e eu tivemos um encontro com ele no Instituto de Cidadania

Ele me afirmou:

para falarmos sobre o problema das armas nucleares.

– A sua suspeita de que aquele poço em Cachimbo era para um teste
nuclear se confirmou.
29. O geólogo Arno Be rtoldo, ex-pres i d e nte da Associação Profi ss i o n a l
dos Geólogos do Rio de Janeiro, me procurou pa ra informar que
estava sendo feita a perfuração em Cachimbo pela Companhia Brasileira de Pesq u i sa de Re cu rsos Minerais (CPRM). Ele alertou que os
g e ó l o g os da CPRM não sabiam pa ra que serviria a perfuração, não
h avia nenhum minério de inte resse. Sugeri que fosse levado à
imprensa para obrigar o governo a esclarecer o assunto, daí a denúncia da jornalista Elvira Lobato na Folha de S.Paulo.
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