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A ciência na utopia, a utopia na ciência: vacuidade, indeterminação, interdependência no centro da 

realidade utópica   

 

  Para se referir à natureza autónoma, finita e paradoxalmente incomensurável da ciência 

enquanto empreendimento heurístico e  temerário do espírito humano, Jorge Luis Borges recorrerá à 

imagem, a um tempo rigorosa e assombrosa, da esfera finita que cresce numa esfera infinita. Para 

dar conta de um factor de ânimo na história discreta e nas configurações essenciais da cultura do 

Ocidente, George Steiner referir-se-á à qualidade perene da utopia ontológica. O mesmo George 

Steiner, num colóquio que recentemente (25-26 de Outubro de 2007) teve lugar em Lisboa 

subordinado ao título borgeano A Ciência terá limites? (Is science nearing its limits?), considerará 

o cometimento milenar da ciência pura, a par dos da música e da matemática pura, como 

constituintes “do absurdo e da glória, do estranhamento e da dignitas da nossa condição”
1
. Talvez 

que esses mesmos atributos pudessem ser extensíveis ao conceito e à prática da utopia, tal é a 

importância modelar que esta ocupa na história das ideias do ocidente. Talvez que a definição 

proposta por Steiner de ciência – “a procura desinteressada, não-utilitária, especulativa de 

conhecimento demonstrável, de constructos que podem ou não gerar aplicações subsequentes”
2
 – 

pudesse ser cuidadosamente aplicada à fenomenologia da utopia, considerando-a justamente como 

uma forma de constructo ideal. Salvaguardada, porém, a intradutibilidade literal e recíproca entre as 

ordens do conhecimento científico e utópico, estruturalmente divergentes quanto às suas respectivas 

                                                   
1 Steiner, George – Is Science nearing its limits. Texto disponibilizado temporariamente no site da Conferência 

organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian, p.1 

2 Idem. 



naturezas e finalidades, a ciência prosseguindo a formulação e a verificação de teorias que explicam 

os processos e os mecanismos do mundo dado, a utopia orientada para a reinvenção especulativa e, 

em princípio, melhorada, desse mundo; salvaguardada a distância entre aquelas duas modalidades 

de representação e acção,  respectivamente reguladas pelas categorias da certeza e da objectividade 

axiomática (ciência) e pelas do possível e da subjectividade especulativa (utopia); salvaguardada, de 

princípio, a aparente antítese entre ciência e utopia, talvez que essa dissociação epistémica pudesse 

ser mitigada, suspensa ou mesmo superada mediante o estabelecimento de um denominador comum 

fundado no reconhecimento da presença de marcas de idealidade em ambas as esferas de 

pensamento. Para se ser mais preciso sobre esse denominador comum ideal entre ciência e utopia, 

conviria  então esclarecer que a sua verificação se processa em pelo menos dois planos de 

correspondência, um que poderíamos designar por construtivo / formal (plano da linguagem), e 

outro por generativo /  motivacional (plano da cognição). Comecemos então por nos referir ao que 

há de comum na idealidade construtiva dessas duas formas de conhecimento do mundo. Assim, 

enquanto o pensamento científico processaria essa idealidade em enunciados elaborados segundo 

procedimentos lógicos de rigor empírico-descritivo e em modelizações físico-matemáticas de 

“reconstrução da diversidade fenomenal”
3
, o pensamento utópico manifestá-la-ia como o seu 

perpetuum mobile, como a condição da sua própria razão de pensar, tanto em enunciados de pura 

fabulação ficcional, como em registos temáticos de cariz político-sociológico. Neste sentido, há a 

referir que a metalinguagem científica (descritiva, metodológica, epistemológica) que aspira 

genericamente a compreender, descrever e explicar empírica e teoricamente o mundo fenoménico, a 

desocultar o entendimento dos seus mecanismos funcionais, é uma actividade conceptualizadora  

fundada, como afirma Jean Petitot, num “refinamento de actividades e de métodos já constitutivos 

da experiência comum”
4
 Poder-se-ia assim afirmar que essas linguagens científicas formalizam, 

processam modos ideias de raciocínio. Por seu lado, poderíamos considerar que, nas suas diferentes 

variações, o discurso utópico,  não descartando necessariamente as leis da lógica, caracteriza-se 

                                                   
3 Petitot, Jean – “Em direcção a uma física das ciências humanas”, in A ciência tal qual se faz. Coord. e apres. 

Fernado Gil. Trad. Paulo Tunhas. Lisboa: Edições João Sá da Costa, 1999, p.36. 

4 Idem. p. 34. 



também ele por aspirar tendencialmente a um tipo de representação “refinada”, não propriamente da 

experiência comum, mas da experiência meta-comum, investigando “possíveis laterais” – na   

formulação consagrada de Raymond Ruyer
5
 –,  processando factos e situações sem ancoragem 

imediata na estrutura da realidade perceptível, inventando, portanto, mundos puramente teóricos, 

i.e. mundos que, na sua maior ou menor coerência construtiva, são mundos  puramente ideais
6
 

 Sendo que a lógica do discurso utópico é “indiferente à verdade ou falsidade das premissas”
7
 

geradas por uma das mais eficazes formas de raciocínio científico, i.e. pelo pensamento hipotético-

indutivo elaborado a partir de dados factuais, ela não deixa, todavia, de exibir, com variações de 

verosimilhança ficcional ou de possibilidade de actualização material, a sua ordenada coerência 

representacional. Na concepção ontológica e gnoseológica de Ernst Bloch, a utopia, ou melhor, “o 

conceito utópico no seu princípio”
8
, o “princípio esperança”, é mesmo considerada, nas suas 

formulações múltiplas, como sendo indissociável das leis do mundo material. É assim que, nas 

proteicas configurações histórico-culturais do discurso utópico, Bloch divisa mesmo uma lógica 

antecipadora do devir da realidade da história e das leis que a governam. É precisamente este 

entendimento das potencialidades heurísticas e prospectivas da utopia enquanto auxiliar de reflexão 

dos sistemas de significação culturalmente determinados, enquanto dispositivo crítico e construtivo 

das práticas sociais, é este seu valor hermenêutico enquanto “órgão metódico para o novo”
9
 –  ainda 

nas palavras de Bloch – que, a nossa ver, nos autoriza a equacionar a utopia com a ciência, com esse 

outro órgão metódico para o dado fenomenológico e para a modelização teórica da realidade 

empírica.  

 O denominador comum construtivo / formal, relativo à linguagem, entre ciência e utopia 

                                                   
5 Ruyer, Raymond – Lútopie et les utopies. Paris: PUF, 1950, p. 16. 

6 O título da exposição histórica-comemorativa da ideia de utopia, uma iniciativa conjunta da New York Public 
Library e da Bibliothéque National de France e que decorreu na passagem do milénio, foi justamente: Utopia: the 

search for the ideal society in the western world. Vide o excelente site sobre esta exposição in: utopia.nypl.org/ .  

 

7 Wunenburger, Jean-Jacques – “Imaginário e Ciências”, in  Variações sobre o Imaginário. Domínios, Teorizações, 

Práticas Hermenêuticas. Coord. Alberto Filipe Araúujo e Fernando Paulo Baptista. Lisboa:  Instituto Piaget, 2003, 

p.272. 

8 Bloch, Ernst – L'Esprit de L'Utopie. Trad. Anne Marie Lang et Catheine Piron-Achaud. Paris: Éditions Gallimard, 

1977, p. 11. 

9 Bloch, Ernst – Le Principe  Espérance. Tome I. Trad. Françoise Wuilmart. Paris: Éditions Gallimard, 1976, p.192. 



funda-se portanto em que ambas estas formas de representação simbólica-discursiva são 

construções abstractas que envolvem operações ideais de  “refinamento” da experiência empírica. 

No caso da ciência, tais operações  são convertidas em enunciados de rigor sobre a  natureza e 

funcionamento do mundo referencial; no da utopia, em enunciados de coerência especulativa sobre 

a (im)possível natureza e funcionamento de mundos meta-referenciais.  

 Mas, como dissemos acima, é possível discernir-se outras marcas de idealidade comuns às 

formalizações discursivas da ciência e da utopia, marcas que designámos como sendo de tipo 

generativo / motivacional. Generativo, dada a origem ideal – no sentido gnoseológico deste termo – 

quer da produção científica, quer da produção utópica. A condição de possibilidade da sua comum  

enunciação radica na actividade intelectual / cognitiva humana, seja sob a forma de formulações 

teóricas – a ciência lida com factos, mas não com factos em estado bruto, independentes da sua 

inteligível cognição teórica – seja mediante a potenciação expansiva de possibilidades factuais ou 

mediante a ficcionalização de universos simbólicos – a utopia lida com hipóteses de idealização que 

variam numa escala definida entre o verosímil e o fantástico. Porém, enquanto a enunciação de tipo 

científico é essencialmente processada pela faculdade da razão e por juízos teóricos regulados por 

princípios lógicos, já a de de cariz utópico, comportando juízos especulativos e não subordinados 

necessariamente às regras de raciocínios verdadeiros, é fundamentalmente processada pela 

modulação inventiva e figurativa da faculdade da imaginação. Há, todavia, que relativizar esta 

dicotomia gnoseológica-funcional entre razão/imaginação como princípio determinante de 

explicação da diferente natureza das modalidades de conhecimento científico e utópico. Jean 

Jacques Wunenburger, num ensaio esclarecedor sobre o papel determinante que o imaginário ocupa 

na história da história da ciência desde que esta se auto constituiu no Ocidente a partir da idade 

moderna, explica que mesmo na “racionalidade restrita” das práticas científicas clássicas o papel da 

imagem pode “de acordo com determinadas condições, participar no próprio trabalho de construção 

de uma verdade”
10. 

. A sua tese, ilustrada com exemplos adequados e apoiada em diversas fontes 

                                                   
10 Wunenburger, Jean-Jacques – “Imaginário e Ciências”, in  Variações sobre o Imaginário. Domínios, Teorizações, 

Práticas Hermenêuticas. Op.Cit., p. 266. 



teóricas, visa demonstrar que a actividade de determinação dos factos do mundo objectivo, de 

modelação, interpretação e difusão científica da realidade, sendo um trabalho eminentemente 

conceptual e, portanto, de natureza e escopo racionais, processa-se de modo articulado com o 

recurso a imagens visuais, ilustrativas, figurativas, metafóricas, simbólicas, isto é mediante o 

recurso a formas de representação perceptiva e de construção imaginária da realidade. Ao concluir 

uma sintética digressão histórica-reflexiva em torno dos processos de apreensão construtiva dos 

fenómenos observáveis e da sua modelação e interpretação científica, Wunenburg refere-se à 

emergência de uma “nova aliança da racionalidade e do imaginário” e à formalização de uma 

“metalógica unitária” que está na base do movimento científico da transdisciplinaridade, 

movimento de orientação epistemológica complexo em que razão e imaginação cooperam na 

modelação de um novo paradigma científico capaz de “devolver o sentido à questão do acordo 

mútuo entre a via interior, subjectiva e espiritual do conhecimento e a via exterior, objectiva das 

manifestações físicas”.
11 

Ora parece-nos que a intersecção, para que aponta um dos mais 

estimulantes e fascinantes desenvolvimentos da ciência contemporânea, da esfera do conhecimento 

objectivo epistemológico com a do conhecimento subjectivo ontológico, repõe a pertinência de 

convocar a  utopia para esse projecto de investigação de uma mesma realidade substancial, em que 

matéria e consciência (outros dirão, com igual propriedade, espírito) são concebidos como termos 

indissociáveis, complementares, se não mesmo isomorfos, de uma mesma realidade universal. Mas 

o que também se depreende do ensaio de Wunenburg é que não é admissível pensar-se em termos 

singulares e uniformes sobre um hipotético conteúdo unívoco das leis científicas
12

. Mesmo fazendo-

se abstracção de inevitáveis influências sociais e ideológicas sobre a configuração lógica da 

actividade científica, mesmo encarando-a apenas como pura actividade intelectual orientada para a 

                                                   
11 Idem, p. 283. 

12 A este propósito escreve o filósofo da ciência Rom Harré: “Muitas pessoas  pensam que, rigorosamente falando, o 

conteúdo das leis científicas se deveria considerar restringido à estatística dos conjuntos numéricos derivados da 

leitura dos instrumentos; outras são de opinião que as leis da Natureza se referem ao comportamento da matéria e 

das coisas reais que constituem o mundo tal como o conhecemos; outras ainda acreditam que tais leis nada mais 

descrevem do que sequências ordenadas das sensações que experimentamos – em vez de considerarem as leis da 

óptica geométrica como a passagem de raios luminosos através de diversos sistemas de meios, encaram-nas como a 

descrição de sequências luminosas no campo visual. Harré, Rom – As Filosofias da Ciência. Trad. Lígia Guterres. 

Lisboa: Edições 70, 1988, p. 19. 



produção de dois tipos de conhecimento, o dos factos e o da teoria, correspondentes às dimensões 

empírico-descritivas e teórica-matemáticas das ciências naturais, sociais e humanas –, a verdade é 

que a sua evolução e a sua dialéctica demonstra ser tudo menos consensual quanto aos seus 

métodos e formas de raciocínio. A diversidade destes parece testemunhar a importância que a 

faculdade de imaginação, a mesma que fantasia sobre possíveis mundos utópicos, ocupa nos 

processos empíricos de investigação e de abstracção sobre a natureza do mundo real. O filósofo da 

ciência Rom Harré, ao descrever as principais teorias epistemológicas, refere a pertinência daquela 

que concebe as hipóteses científicas com um valor de plausibilidade semelhante aos das ficções “ou 

seja que estão para os factos mais ou menos como os  romances estão para a História; interpretam-

se como relatos factuais e funcionam ostensivamente de acordo com a lógica da descrição e da 

referência, mas nada mais são do que obras imaginativas.”
13

 Harré fornece vários exemplos da 

história de diferentes disciplinas científicas que confirmam este entendimento ficcionalista que 

postula que o valor de algumas teorias é aferido mais pelo índice de coerência, de ordem , de 

sistematização dos seus enunciados, tidos com prováveis, do que por uma hipotética verdade 

contida em enunciados descritivos de  realidades de inconcebível grandeza, como a do sistema do 

universo, ou de unívoca determinação, como a natureza das partículas subatómicas.  

 Julgamos estar agora em condições de explicitar o sentido fundamental da nossa 

comunicação que, mediante a convocação de alguns exemplos da tradição do pensamento utópico, 

procurará convergir para a enunciação de algumas categorias de inteligibilidade científica cuja 

funcionalidade, significado e valor explicativo defluem ou intersectam categorias e estratégias 

discursivas recorrentes nos processos de idealização racionais e imaginários, afins das 

representações utópicas do mundo. O que temos em vista não é portanto demonstrar como algumas 

utopias clássicas se apropriaram do tema da ciência e das suas concretizações tecnológicas para 

projectarem mundos admiráveis, ou ameaçadores para a humanidade futura, mas antes reportamo-

nos às qualidades prospectivas, modeladoras de incidência utopista na fenomenologia do mundo 

                                                   
13 Idem, p. 100. 



objectivo passível de ser descrito pela actividade do pensamento científico. 

 Neste sentido, parece-nos ser adequado ao desenvolvimento do nosso argumento, convocar 

a obra paradigmática do filósofo e epistemólogo inglês do século XVII, Francis Bacon, New 

Atlantis (1627), que detém o duplo estatuto de texto clássico da história do utopismo literário e de 

obra com um teor intencionalmente ilustrativo do conjunto da produção teórica de um pensador de 

referência na história do conhecimento teórico-científico. O tema da narrativa New Atlantis recai, 

como se sabe, não sobre um projecto de funcionalidade aperfeiçoada de normas e instituições 

políticas, sociais e económicas de uma comunidade humana ideal, mas sobre o papel da ciência e da  

técnica no avanço do conhecimento dos fenómenos da natureza. Nela se descreve o funcionamento 

de uma comunidade científica, a Salomon's House, espécie de complexo integrado de organização 

dos espaços de estudo, de pesquisa e de experimentação visando o conhecimento dos fenómenos da 

natureza.  O nome desse lugar de reclusão, dessa ilha de saber no interior da ilha de Bensalem – 

lugar que parece ter algumas analogias com os modernos parques tecnológicos, e que o historiador 

da ciência Simon Schaffer designa por “utopias de produção” de conhecimento
14

 – é tributário do 

nome, com ressonâncias bíblicas, Salomon, o sábio-legislador e fundador da ordem social da New 

Atlantis. O funcionamento dessa espécie de academia laboratorial, governada por trinta e seis 

sábios, distingue-se claramente dos procedimentos da alquimia, geralmente concebida como 

representativa de um estádio de conhecimento pré-científico –  muito embora numa linha de leitura 

proposta pela psicologia junguiana se descortine na linguagem simbólica das suas operações um 

valor representativo duma sabedoria interior de tipo espiritual. Alquimia que, personificada na 

história do utopismo literário, por exemplo, na figura shakespeariana de Prospero, o legislador-

mago que aplica os seus ideais e as suas metódicas regras à natureza enquanto arquétipo da criação 

ou símbolo da essência da vida, surge identificada, a par do aristotelismo escolástico e do 

                                                   
14 Schaffer, Simon – “As Instituições científicas: a geografia histórica dos laboratórios”, in A Ciência tal qual se faz. 

Op. Cit., p. 417. A propósito do carácter “insular” das instituições científicas, diz este autor: “Em geral [as] 

instituições científicas são rodeadas por sistemas de exclusão. Os modernos parques de ciência ajudam a reforçar 

algo como um contexto rural para o labooratório científico. Podemos imediatamente notar que este imaginário do 

retiro rural possui uma longa história. Os eruditos urbanos e polidos das universidades medievais foram substituídos 

pelos cortesãos humanistas das regiões campestres da Renascença”. Idem. 



empirismo desestruturado e teoricamente inconsequente, como objecto de crítica na  obra de 

Francis Bacon Novum Organum. Nesta obra, publicada originalmente em 1620, Bacon procede à 

formulação de um método teórico-prático de tipo indutivo, definindo aí as operações mediante as 

quais se tornaria possível, a partir da observação reiterada e estruturada de fenómenos particulares, 

formular proposições racionais de validade geral, configuradoras de uma ciência da natureza isenta 

de preconceitos pessoais, de distorções fantasiosas e de ideias adventícias, i.e. isenta de 

interferências e projecções mentais por ele designadas de idola. Ora o que é de veras interessante é 

que o programa teórico de Francis Bacon, visando a constituição de uma ciência da natureza 

objectiva e decifradora da mecânica dos fenómenos, apesar, como afirma Wunenburger, de incluir 

uma crítica contundente contra o “papel nefasto do imaginário, salvou a imaginação desde que esta 

favorecesse a procura operatória e inventiva (experientia litterata), em detrimento da procura 

errante dos empiristas”. 
15 

 De facto, Bacon praticaria essa experientia litterata inventando uma 

narrativa de conteúdo utópico, a New Atlantis, relativa a uma comunidade científica de 

prescrutadores dos segredos da natureza, a Salomon's House, espécie de recurso ficcionalista 

utilizado para descrever alegoricamente a sua concepção de um método científico conjugando as 

operações empíricas de recolha, observação e experimentação empíricas com os procedimentos 

racionais de  formulação de juízos teóricos com uma pretensão de validade universal. 

 Mas se este exemplo se reporta a uma conjugação funcional das esferas do pensamento 

racional e da efabulação imaginativa, se nele se assinala uma correlação estrutural de um 

significante utópico com um significado científico, outros exemplos haverá em que é a própria 

lógica do discurso de interpretação científica que parece imbuído de uma visão ordenadora e 

utopista-teleológica do mundo. Nesses casos, não é raro tais propostas encararem, na esteira aliás  

do pensamento de  Francis Bacon, o conhecimento científico como um instrumento de revelação da 

inteligência divina e de interpretarem a mecânica do mundo como parte de uma concepção do 

universo fundada na ideia que Arthur Lavejoy definiu como a “grande cadeia do ser”, definida 

                                                   
15 Wunenburger, Jean-Jacques – “Imaginário e Ciências”, in  Variações sobre o Imaginário. Domínios, Teorizações, 

Práticas Hermenêuticas. Op.Cit., p. 266. 



pelos princípios da “plenitude”, da “continuidade” e da “graduação” da manifestação da 

inteligência divina.
16

 A dimensão utopista deste tipo de pensamento procura articular a forma de 

causalidade eficiente, característica da lógica científica, com a forma de causalidade final, que é 

recorrente nas concepções metafísicas e antrópicas que sustentam que a regulação das constantes 

físicas da gravitação, das forças nucleares forte e fraca, da força electromagnética, etc., do universo  

é reveladora de uma precisão matemática para “acolher a vida e a consciência e para que [nele] 

possa surgir um observador capaz de apreciar a sua harmonia”
17

  Diga-se a propósito que a 

articulação daquelas duas formas de causalidade (eficiente e final) não define apenas visões 

metafísicas e antrópicas, mas está também na origem de filosofias materialistas de cunho utopista 

que consubstanciam a ideia de progresso aplicado à interpretação linear, cumulativa, vectorial e 

libertadora do curso da história.  

 Para a demonstração do nosso argumento convoquemos muito breve de forma muito lacunar 

a teoria evolucionista e prospectiva do paleontólogo e jesuíta Pierre Teilhard de Chardin (1881-

1955).
18

 Ciência, religião e utopismo profético conjugam-se no pensamento deste autor, que ora 

propõe uma explicação racional fundada em observações empíricas e axiomas lógicos sobre a 

origem da vida e o aparecimento da inteligência humana, ora se empenha em fundamentar 

metafisicamente o facto cósmico, ora em delinear profeticamente a partir das suas teses científicas e 

das suas especulações teológicas, o devir do homem e do mundo. Em termos simples pode dizer-se 

que a teoria evolucionista de Chardin implica a teoria do progresso da história em direcção a um 

estádio de iluminação geral da humanidade, a uma ascensão colectiva e convergente para o divino, 

tida como um produto último da evolução cósmica: a sua ocorrência futura – e que Chardin prevê 

para uns milhares de anos – é certa e estaria, do seu ponto de vista, pré-anunciada na própria 

                                                   
16 O programa da Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, uma das primeiras academias 

científicas europeias , fundada em 1660, e inspirada pela descrição da Salomon's House, teria justamente como uma 

das suas finalidades  descobrir fenómenos da natureza dentro de uma lógica de integração na cadeia do ser. Cf. 

Lovejoy, Arthur – The Great Chain of Being. A  Study of the History of an Idea. Cambridge, Massachusets: Harvard 

University Press, 1936, p. 232.     

17 Ricard, Matthieu; Trinh Xuan Thuan – O Infinito na Palma da Mão. Budismo, Ciência e Salvação. Trad. José A. 

Pereira Neto. Lisboa: Editorial Notícias, 2001, p. 55. 

18 Vide por exemplo do autor as obras  Le Phénomène Humain e L'Avenir de l' Homme, publicadas  respectivamente 

em 1955 e 1959. 



estrutura e nas leis que regem o livro da natureza. É uma iluminação que assinalará e coincidirá 

com o estádio derradeiro do evoluir da vida consciente, estádio determinado pelo princípio da plena 

solidariedade e da união total entre os homens, isto é, determinado pelo mesmo princípio de síntese 

que rege a actividade essencial da natureza, e que, segundo Chardin, é desde logo comprovado no 

movimento de congregação das partículas moleculares que constituem a matéria inorgânica, a 

"litosfera" – o primeiro estrato, digamos assim, da compósita e diversificada estrutura do mundo, de 

que a biosfera e a noosfera são os outros dois constituintes.  

 Para Chardin, a "subida de consciência", é, portanto, o termo central da equação que 

consubstancia uma das teses fundamentais do seu pensamento, a saber: a de que a consciência – 

revelando-se num grau superior com o advento da capacidade de reflexão humana,  – é uma espécie 

de enteléquia já presente em formas menos elaboradas da matéria, nos primórdios da vida – até 

mesmo antes dela, na pré-vida – e assinalável, na sua forma original mais complexa, com a 

formação, com o "despertar" da célula. Nesta perspectiva, a célula é simultaneamente considerada 

como o "grão natural da vida" (enquanto o átomo é o grão natural de matéria inorganizada), isto é, 

como a primeira manifestação corpuscular vital, mas também como uma espécie de unidade 

mínima contendo energia psíquica – energia esta relativamente superior à do "grão" molecular" – 

que prefigura ou prepara a série de transformações psíquicas que hão-de ulteriormente conduzir ao 

aparecimento do fenómeno humano. De dobra em dobra, de síntese em síntese, de metamorfose em 

metamorfose, o tempo promove a elevação da vida, até ao aparecimento do "fenómeno humano", 

fenómeno biológico hiper-complexo que, numa outra escala de síntese e de organização da matéria, 

não pode deixar de reproduzir os mesmos princípios e leis que estiveram na origem do despertar da 

célula: a socialização da história humana prolonga os movimentos orgânicos vitais e o fenómeno 

social é a culminação do fenómeno biológico. A própria evolução social do homem mais não seria 

do que uma progressiva unificação integradora das diferenças (a consumação da unidade da 

pluralidade acima referida) que tende para um estádio crítico de superação. São as forças da 

confluência que sobrevêm no próprio processo de ramificação e de diferenciação entre as espécies, 



as raças, os povos e as nações, como se o nível de conflituosidade inerente à evolução da vida 

desempenhasse apenas uma função secundária em relação ao objectivo da coesão final. Ora num 

mundo em que assiste à formação do "grão de pensamento" à escala total, como no passado remoto 

tinha assistido à formação do "grão da vida" celular; num mundo que assiste a um desenvolvimento 

sem precedentes da "noosfera" e a uma síntese colectiva que é uma demonstração das 

potencialidades da energia fundamental da vida, do amor que solidariza e aprofunda a relatividade 

do sentido individual da existência, há que considerar o aparecimento futuro de um outro estado, 

além do colectivo, além da socialização e da co-reflexão, além da noosfera, além do ultra-humano, 

e que Chardin designa simbolicamente por ponto Ómega. As determinações, a um tempo, 

naturalistas, metafísicas e espirituais desta filosofia utopista inscrevem-se, como se disse acima, na 

tradição do pensamento ocidental sobre a natureza e fins últimos do mundo baseados na 

continuidade gradual e temporalizada da grande cadeia do ser. Subjacente a este esquema de 

pensamento panpsiquista e panlógico, divisa-se o recurso a um dispositivo de explicação que 

Lovejoy designa como “método retrotensivo” ou seja  a um procedimento de análise segundo a qual 

“aquilo que empiricamente se encontra em ou está associado a entidades naturais mais complexas 

ou superiormente desenvolvidas tem de ser retrogressivamente lido nas entidades mais simples e 

mais primitivas”
19

 

 Contrariamente à ideia darwinista que encara o fenómeno geral da vida como estando 

subordinado ao princípio da separação e da dissensão, como se manifestando por um implacável 

esforço selectivo pela sobrevivência e pela afirmação do mais forte, o pensamento de Chardin 

utiliza aquele tipo de método retrotensivo para o estabelecimento da tese de que a vida tem como 

condição primeira e radical o princípio da convergência e da união. Para Chardin, este princípio é 

verificável na própria lei da evolução da matéria que mediante sínteses cada vez mais elaboradas, 

                                                   
19 Lovejoy, Arthur – The Great Chain of Being. A  Study of the History of an Idea. Op.Cit.,p.276-7. A este propósito, 

Lovejoy cita em tradução inglesa o filósofo francês naturalista do século XVIII J.B. Robinet, autor  de uma vasta 

obra em cinco volumes, De la Nature,  publicada entre 1761 e 1768. “For myself I would rather give even 

intelligence to the least atom of matter – provided it were in a degree and of a quality suitable to it – than refuse 

organization to the fossils and make them isolated beings, having no connection with others. It is no purpose to tell 

me that this is a bizarre opinion, and that it is not possible that a stone thinks. I shoud deem it a sufficient reply to 

say that I am not responsible for consequences correctly deduced [...] if the law of continuity is admitted”. Idem , p. 

277. [Robinet, J.B – De la Nature , vol. IV, 1766, p. 11-12.] 



centradas e estruturadas regula processos cada vez mais complexos, num élan que vai manifestando 

e determinando o progressivo aumento da consciência.  

 O estado actual do conhecimento da física subatómica parece confirmar dois aspectos desta 

teoria: a ideia de que no âmago dos processos de manifestação da vida radica um princípio 

subjacente de unidade, formulada sob a designação de  princípio de interdependência, e a ideia de 

que a consciência parece ser indissociável da matéria, revelando-se mesmo ao nível das partículas 

elementares. Seria insensato da nossa parte pretender explicar com o mínimo de autoridade 

qualificada as provas científicas micro e macroscópicas sobre o entendimento que a realidade é 

global e interdependente. Para o efeito, basta apenas dizer que quer a experiência realizada no 

mundo subatómico, designada por paradoxo EPR, mediante a qual se procurou refutar a teoria da 

mecânica quântica sobre a natureza dual da luz, que ora possui a propriedade de partícula ora de 

onda, e a experiência, a nível macroscópico, do pêndulo de Foucault que prova que “o que se passa 

no nosso minúsculo planeta depende da totalidade das estruturas do universo”
20

, constituem provas 

técnicas do sentido de unidade subjacente à concepção gradualista e ao princípio de síntese que, 

segundo Chardin, determinaria o processo de progressiva ascensão da consciência até à sua 

completa realização na perfeição da transcendência humana.
21

 Várias são aliás as teorias científicas 

contemporâneas que sustentam a tese de que as propriedades de auto-organização, auto-reprodução, 

auto-determinação e  consciência estão já presentes nos níveis mais elementares da natureza. Como 

afirma Wunenburger, a “racionalidade científica contemporânea pluraliza-se, integra causalidades 

complexas, dá  lugar a processos de emergência autopoiéticas, que proíbem que se absolutize a 

visão mecanicista, reducionista das antigas disciplinas científicas”.
22

 

                                                   
20 Ricard, Matthieu; Trinh Xuan Thuan – O Infinito na Palma da Mão. Budismo, Ciência e Salvação. Op. Cit., p. 85. 

21 Para uma explicação compreensível nos limites do pensamento discursivo vide a  exposição feita sobre os conteúdos 

e as finalidades das experiências  expostos  pelo astrofísico Trinh Xuan Thuan no seu diálogo com o monge budista  

e ex-biólogo Matthieu Ricard, in O Infinito na Palma da Mão. Budismo, Ciência e Salvação. Op. Cit., p.79-87.  

22 Wunenburger, Jean-Jacques – “Imaginário e Ciências”, in  Variações sobre o Imaginário. Domínios, Teorizações, 

Práticas Hermenêuticas. Op.Cit., p. 276. Na continuação desta afirmação, escreve o mesmo autor:  “Efectivamente, 

a representação do mundo inerente a certas abordagens intuitivas, visionárias, poéticas, simbólicas das grandes 

tradições, põe em prática conceitos, categorias, paradigmas.  semelhantes aos que as ciências contemporâneas 

reencontram e por conseguinte validam.  [...] Os novos discursos científicos sobre a emergências das formas 

(morfogénese de  Thom), sobre os estados energéticos em dualitude (Bernard Weil), sobre os processos de 

actualização e de potencialização (Lupasco) encontram o seu par nas representações do  universo do taoísmo, 



 Para ilustrar de forma mais adequada o nosso argumento relativamente ao princípio da 

interdependência gostaríamos ainda de fazer menção à temática do filme Midwalk, rodado em 1991 

por Bernt Capra, inspirado nas teses do livro do físico teórico Fritjof Capra, The Turning Point. 

Num certo sentido, o livro e a sua versão dramática/cinematográfica  retomam uma das mais 

pertinentes funções atribuídas à grande tradição do pensamento utópico ocidental, a de actualizar, a 

partir de indícios da realidade histórica-empírica, um potencial humano e social ainda-não-sucedido 

(para utilizarmos uma expressão filosófica de Ernst Bloch). Neles se dá expressão a uma verdadeira 

crítica à razão científica moderna, definida por Wunenburger por “racionalidade restrita”, e se 

apresenta o esboço de uma epistemologia holística de “racionalidade aberta”,  fundamentadora da 

possibilidade de renovação global das sociedades e da crise dos seus modelos de desenvolvimento. 

Neles se divulga uma nova filosofia de valores travejada por uma nova episteme, a da 

transdisciplinaridade do saber, genericamente designada por teoria dos sistemas. A acção do filme 

decorre na fortaleza ilha/península Mont St. Michel e envolve três personagens, representativas de 

três modos discretos de percepção do mundo, uma física quântica, Sonia Hoffman (Liv Hullman), 

um político, Jack Edwards (Sam Waterson) e um poeta, Thomas Harriman (John Heard). À medida 

que vão passeando pelas ameias da fortaleza-ilha, visitando os seus espaços públicos e caminhando 

nas areias dos sapais envolventes, Sonia, Tom e Jack, em estilo peripatético, interrogam-se, 

esclarecem-se e pensam em comum questões filosóficas, científicas, políticas, sociais, ético-

ambientais, todas elas de incidência existencial. Entre o discurso científico de Sonia e o discurso 

poético de Tom estabelece-se uma evidente cumplicidade, uma quase sempre fluida continuidade 

de pensamento dialógico entre dois tipos de imaginário. Explicações fornecidas por Sonia sobre a 

constituição atómica da matéria, o espaço vazio dos átomos, os padrões de probabilidade do 

movimento dos electrões vão sendo, assim, pontualmente comentados por adequadas citações feitas 

por Thomas de versos da sua autoria, mas também de Blake, Shakespeare, Pablo  Neruda. Numa 

das cenas mais emblemáticas do filme, enquadrada por  um famosa linha melódica de uma tocata 

                                                                                                                                                                         
do Veda, da mística (cabala) ou certas gnoses.” Idem, ibidem. 



de Bach executada por Tom, e que decorre numa capela onde por uns momentos as três 

personagens se sentam após uma dinâmica explicação dada por Sonia sobre o movimento 

autodeterminado dos átomos de luz, o princípio da interdependência é abordado da seguinte 

maneira:  

Tom - Então Sonia, a vida é um feixe de padrões de probabilidades a andar às voltas. 

Padrões de probabilidades de quê? 

Sonia - De interconexões. 

Jack - O quê? 

Sonia - Bem, o que eu estou tentar dizer é que essas probabilidades não são 

probabilidades de coisas, mas probabilidades de interconexões. 

Tom - Vês, Jack, era o que eu estava a tentar dizer-te. 

Sonia - Nós tendemos a pensar em partículas subatómicas como se fossem uma espécie 

de bolas de bilhar, como se fossem pequenos grãos de areia, mas para os físicos a 

partícula não possui uma existência independente. Uma partícula é essencialmente um 

conjunto de relações que se distendem para conectar com outras coisas. 

Jack - Que coisas são essas? Por favor? 

Sonia - São interconexões de outras coisas que, por sua vez, acabam também por ser 

interconexões. E por aí adiante. Na física atómica nunca acabamos por chegar a coisas. 

A natureza essencial da matéria não reside em objectos, mas em interconexões. 

Tom - Ah! Toda a gente conhece este acorde, uma terceira, a harmonia mais básica. 

Comunica um sentimento muito próprio, não é verdade? E, contudo, as suas notas 

individuais comunicam outro sentimento. Por isso, a essência do acorde está na sua ...  

Sonia - Está nas suas relações. 

Tom - E relações entre o tempo e a intensidade ... 

Jack - Fazem melodia. 

Tom - Fazem melodia. As relações fazem música. 

Sonia - Relações fazem matéria. 

Tom - Música das esferas. 

Sonia - Como afirmou Kepler. 

Tom - E Shakespeare, antes dele. 

Sonia - E Pitágoras, antes dele. Esta visão de um universo composto de sons e de 

relações não é nenhuma descoberta nova. Hoje em dia os físicos provam simplesmente 

que aquilo a que chamamos um objecto, um átomo, uma molécula, uma partícula é 

apenas uma aproximação, uma metáfora. Ao nível subatómico, dissolve-se numa série 

de interconexões. Os acordes da música. É lindo. 

Jack - Mas existem fronteiras, não? Quero dizer, entre mim e você, por exemplo, somos 

dois corpos separados, não somos? Não é uma ilusão ou é? Está-me a dizer que, na 

verdade, existe uma conexão física entre você e eu, e entre você e a parede por detrás de 

si, entre você e o ar e este banco? 

Sonia - Sim. Ao nível subatómico existe uma contínua mudança de matéria e de energia 

entre a minha mão e esta madeira, entre esta madeira e o ar, e mesmo entre você e eu. 

Uma troca real de fotões e de electrões. Em última análise, quer se queira ou não, somos 

todos parte de uma rede inseparável de relações.
23

  

 

 Neste trecho não ocorre nenhuma alusão nem a Francsis Bacon (embora ela ocorra noutro 

                                                   
23 Mindwalk. Trad. José Eduardo Reis. Revista das Letras. Vila Real : ANAIS UTAD., Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, 1999, Vol 10, Nº 2. p.381-382  



momento do filme, por sinal numa depreciativa crítica feminista feita por Sonia aos fundamentos  

da sua filosofia da ciência, supostamente legitimadora da dissociação e da supremacia violadora  

perpetrada pelo sujeito homem sobre resto da natureza), nem a Teilhard de Chardin, nem a Thomas 

More, apenas a Shakespeare como tendo veiculado uma antiga concepção cosmológica da harmonia 

do universo. Mas ocorre uma explicitação daquela que nos parece ser uma intuição geral que está na 

origem de um veio do pensamento utópico, a da profunda interconexão de tudo com tudo. Intuição 

que parece ter uma fundamentação “científica” e da qual se deverá tirar as respectivas 

consequências éticas, pedagógicas existenciais
24

. Na linha, aliás, do que já havia afirmado o filósofo 

francês Gaston Bachelard que, na sua obra datada de 1940, A Filosofia do Não. Ensaio de uma 

Filosofia do Novo Espírito Científico, e na qual reflecte sobre as implicações epistemológicas 

decorrentes de teorias e descobertas científicas derrogadoras do “absoluto de uma lógica 

identitária”
25

, escreve as seguintes palavras que provavelmente configuram a utopia mais eminente 

e iminente a realizar: “Para que o conhecimento tenha toda a sua eficácia é preciso agora que o 

espírito se transforme. É preciso que ele se transforme nas suas raízes para poder assimilar nos seus 

rebentos. As próprias condições de unidade de vida do espírito impõe uma variação na vida do 

espírito, uma mutação humana profunda”.
26

  Talvez por aí, pela necessidade universalmente 

reconhecida da transformação do espírito, se possa então actualizar uma vez mais, mas agora com 

os contributos de uma “racionalidade aberta ou “metalógica”, sem a interferência dos idola, como 

diria Bacon, as qualidades de sabedoria associadas ao princípio da esperança e ao espírito da utopia.     

                                                   
24 A este propósito escreve  Trinh Xuan Thuan: “Interdependência de fenómenos =responsabilidade universal, [que 

parece ser uma fórmula complementar, diríamos nós ,da famosa fórmula de Teilhard de Chardin,  Evolução = 

Subida de Consciência. / Subida de Consciência = Efeito de União) . Que bela equação! É o eco das palavras de 

Einstein: «o ser humano é uma parte do todo a que chamamos universo, uma parte limitada pelo tempo e pelo 

espaço. Experimenta-se a si mesmo, os seus  sentimentos como factos separados do resto, o que é uma espécie de 

ilusão de óptica da sua consciência. Tal ilusão é para nós uma forma de prisão, porque nos reduz aos nossos desejos 

pessoais e nos constrange a reservar o nosso afecto para algumas pessoas, as mais próximas. O nosso esforço 

deveria consistir em libertarmo-nos desta amarra, alargando o nosso círculo de compaixão, de modo a abranger todo 
15as as criaturas vivas e a natureza em toda a sua beleza.»”Ricard, Matthieu; Trinh Xuan Thuan – O Infinito na 

Palma da Mão. Budismo, Ciência e Salvação. Op. Cit., p. 87. 

25 Wunenburger, Jean-Jacques – “Imaginário e Ciências”, in  Variações sobre o Imaginário. Domínios, Teorizações, 

Práticas Hermenêuticas. Op.Cit., p. 278. Lógica absoluta e identitária essa já derrogada pelo pensamento 

epistemológico de Bachelard quando termina o seu ensaio sobre o valor sintético da filosofia do não: “a doutrina 

tradicional de uma razão absoluta e imutável ´´e apenas uma filosofia. É uma filosofia caduca.  Bachelard, Gaston – 

Filosofia do Novo Espírito Científico. A Filosofia do Não. Trad. Joaquim José Moura Ramos. Lisboa: Presença, 

1976, p. 20e 

26 Bachelard, Gaston – Filosofia do Novo Espírito Cienntífico. A Filosofia do Não. Op. Cit., p. 201. 



 

 

  


