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Ciência e a realidade 

O cientista, como qualquer outro cidadão, tem suas opiniões políticas e 

seu sistema de valores. Também como qualquer outro cidadão, o cientista é 

incapaz de ser inteiramente objetivo e lúcido na percepção da realidade. Das 

operações da mente, talvez a mais rara seja essa percepção objetiva, e 

nenhuma pessoa escapa dessa limitação. Infelizmente, ela levou ao movimento 

filosófico denominado relativismo cognitivo, segundo o qual qualquer teoria é 

apenas uma construção social, o que tem levado à ideologização de todas as 

proposições, sejam elas filosóficas, políticas, religiosas ou científicas. 

A Revolução Científica foi antes de tudo um movimento inovador nos 

métodos de investigação da realidade. Em vez de antecipar o comportamento 

da natureza por meio de pressupostos metafísicos ou dogmas religiosos, os 

praticantes do método científico passaram a considerar os fatos como o único 

elemento capaz de validar ou falsear qualquer teoria sobre a natureza. A 

matemática passou a ser usada, com surpreendente eficácia, tanto na 

formulação das teorias científicas quanto na predição das suas consequências. 

A objetividade dos fatos e sua possível consistência com as predições das 

teorias, desde então, são exaustivamente examinadas e discutidas pela 

comunidade científica por meio de publicações, sociedades científicas e 

congressos organizados por elas. Não há como ideologizar construções 

científicas como leis da natureza ou teoria da evolução biológica. Elas são o que 

melhor descreve a realidade, só não reconhece isso quem ignora o método pelo 

qual a ciência é construída e como a ciência supera as limitações cognitivas de 

cada um dos seus praticantes. 

Financiamento de P&D. 

A ciência tem origem no arraigado interesse humano em entender os fatos 

naturais e organizá-los em teorias testáveis e dotadas de poder preditivo. Muitos 

cientistas têm pouco ou nenhum interesse no uso prático do conhecimento que 

geram. Mas, independentemente da motivação dos criadores da ciência, quase 

todo conhecimento que ela gera, mais cedo ou mais tarde, encontra aplicações 

práticas. Embora haja aplicações desastrosas e seja preciso ficar muito atento à 

possibilidade do desastre, no conjunto elas levaram a grande avanço na 

qualidade de vida do ser humano. Por isso, há pelo menos um século e meio, os 

governos passaram a financiar de forma robusta e crescente a investigação da 

ciência e de suas aplicações. Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) é o termo 

usado para essa atividade. O movimento nasceu na Europa e se alastrou para 

muitos países. Os que a ele aderiram de forma consistente são hoje os países 



mais ricos do mundo. Criaram a chamada economia do conhecimento e 

despendem de 2 a 5% dos PIBs nacionais em P&D. Cerca de um terço disso é 

financiado pelo governo, o restante pelas empresas. O Brasil despende cerca de 

1% do PIB em P&D e quase dois terços do dinheiro vêm do governo. Em todos 

os países, entretanto, o grande mobilizador da P&D é o governo, que por meio 

de incentivos e políticas diversas induz o esforço tecnológico das empresas.  

 Em todos os países democráticos, os cientistas, humanistas e 

engenheiros pesquisadores explicitam suas posições críticas ao governo, 

frequentemente com propostas de ação governamental nas áreas de P&D e 

educação. Entretanto, evitam conflitos abertos com o governo. Sabem muito 

bem que o diálogo, não ações desafiadoras aos governantes, são a melhor 

estratégia para a continuidade e expansão do financiamento governamental da 

pesquisa. No Brasil, a comunidade acadêmica e científica empreendeu um forte 

movimento antigoverno durante os anos do governo militar. Isso foi justificável, 

pois vivíamos sob uma ditadura que perseguia todos aqueles que defendiam a 

volta à democracia. Após 1985, por três décadas, os acadêmicos conviveram de 

forma construtiva com o governo, apresentando suas eventuais críticas e 

propondo programas de fortalecimento do sistema de P&D. Nos últimos anos, 

temos visto uma deterioração dessa boa convivência. Muitos acadêmicos, 

alguns deles respeitados cientistas, optaram por colidir frontalmente com o 

governo, usando às vezes meios chulos, como chacotas e memes pouco 

civilizados. Voltamos às práticas da era da ditadura, agora muito mais agressivas 

por não mais haver o risco da repressão. Muitas associações científicas têm 

agido com o nível de maturidade de uma agremiação estudantil, insultando não 

só o governo, como também os associados que pensam de forma distinta da 

diretoria. Exceções louváveis a esse destempero são as diretorias da Academia 

Brasileira de Ciências (ABC), dos Institutos do MCTIC, da Embrapa e da Fiocruz, 

dentre outras.  

É oportuno destacar a entrevista concedida recentemente a Roberto 

D’Ávila por Luiz Davidovich, presidente da ABC. Nela, Davidovich faz uma 

excelente descrição da ciência, seus métodos e seus feitos. Aponta os danos 

causados ao Brasil pela redução do financiamento da P&D nos últimos anos, 

mas ao mesmo tempo fala esperançosamente do futuro da nossa ciência, 

menciona a promessa do governo de elevar muito significativamente os 

dispêndios nacionais em P&D. Essa deve ser nossa estratégia. Com ela, 

“chegaremos lá”, como disse o entrevistado.  


