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      O poder, não a verdade, cria as leis. 

               Thomas Hobbes 

 

         Alaor Chaves 

 

 Recentemente, postei nesta página o artigo Ciência, Pseudociência e a 

Crise Ambiental, que recebeu críticas de dois amigos. Elas me levaram a – 

tardiamente – escrever este breve artigo, focado, mas não restrito, no 

negacionismo climático.  

 O negacionismo não é um fenômeno novo nem infrequente. Desde 

1800, sabia-se que o uso do cachimbo aumentava as chances de câncer na 

boca e na garganta. Em meados do século XIX, desenvolveram métodos de 

produção barata de cigarros e o hábito de fumar cigarros industriais alastrou-se 

rapidamente. Já nos anos 1920, havia forte evidência de que o tabagismo 

provocava câncer, enfisema e doenças cardiovasculares. Ao assumir o poder, 

Hitler passou a combater o cigarro na Alemanha. Um fumante não era 

selecionado para a SS, a propaganda do cigarro foi proibida, a ração de 

cigarros para os soldados em guerra foi bastante limitada. Hitler não permitia 

que alguém fumasse na presença. 

 A condenação de Hitler ao tabagismo seria suficiente para argumentos 

ad hominem em favor do nefasto hábito: um ariano puro não deve fumar, 

postulou o extravagante ditador. Terminada a guerra, em vez de ler os 

numerosos artigos sobre os males do tabagismo em revistas médicas alemãs, 

os norte-americanos incluíram no Plano Marshall o envio para a Europa de 

milhares de toneladas de cigarros, para júbilo das companhias de tabaco 

americanas, que haviam abastecido fartamente as tropas aliadas em guerra.  

 Por volta de 1950, os próprios médicos americanos deram os primeiros 

alarmes contra o tabagismo. As poderosas companhias de tabaco americanas 

reagiram com um forte movimento negacionista que serviu de modelo para 

outros que vieram depois. Uma análise razoavelmente documentada das 

estratégias do negacionismo pode ser vista no livro Merchants of Doubt : How a 

handful of scientists obscured the truth on issues from smokng to global 

warming (Naomi Oreskes e Erik Conway, 2010). No mesmo ano de 2010, Clive 

Hamilton publicou o livro Why we Resist the Truth about Climate Change, 

focalizado no negacionismo climático. Ambos os livros analisam o contexto 

científico, econômico, político e histórico em que o negacionismo floresceu. 

 

 Ciência contra a ciência 



 

 As demonstrações empíricas dos males causados pelo tabagismo, 

obtidas em várias pesquisas científicas independentes, eram convincentes 

acima da dúvida razoável. Os médicos bem informados sabiam disso; as 

companhias de tabaco provavelmente foram os primeiros a saber. Os fatos 

exigiam ações governamentais que desestimulassem o hábito – viciante – de 

fumar e evitassem que os adolescentes e jovens aderissem ao ‘glamoroso’ 

hábito. Mas isso contrariava os interesses econômicos da indústria de tabaco. 

Contrariava também a visão de pessoas, de organizações think tank 

conservadoras e de agentes do governo sobre como o capitalismo deve ser 

praticado. Isso criou o espaço para que as empresas promovessem um amplo 

movimento para adiar ao máximo ações do governo que pudessem prejudicá-

las. 

O negacionismo dos males causados pelo tabagismo foi repetido no 

caso das chuvas ácidas, do buraco do ozônio, do uso excessivo de pesticidas e 

da crise climática. Em todos os casos, ele envolveu os mesmos agentes e 

empregou as mesmas estratégias. Os agentes principais – por serem os 

maiores financiadores dos movimentos negacionistas – foram as indústrias 

ligadas aos produtos que, em cada caso, geravam os problemas que deviam 

ser negados. No caso das doenças causadas pelo tabagismo, foram as 

indústrias produtoras de cigarros.  

 A estratégia central desse movimento foi cooptar parte dos cientistas 

para posições negacionistas. A liderança dessa dissidência negacionista 

deveria ser exercida por cientistas de grande prestígio no meio científico e 

grande trânsito em agências governamentais que orientam o governo em 

questões ambientais e de saúde. Essa liderança ficou principalmente nas mãos 

de quatro físicos americanos: Frederick Seitz (1911-2008), S. Frederick Singer 

(nascido em 1924 na Áustria), Robert Jastrow (1925-2008) e William A. 

Nierenberg (1919-2000). O negacionismo de todos os quatro incluiu os males 

do tabagismo, os pesticidas, o buraco de ozônio, as chuvas ácidas e o 

aquecimento global antropogênico.  

Por que físicos? No pós-guerra, os físicos ganharam grande prestígio. 

As empresas e as pessoas bem informadas tinham conhecimento do quanto a 

física tinha contribuído para a vitória dos Aliados sobre o nazismo e a vitória 

americana sobre os japoneses. As bombas lançadas sobre Hiroshima e 

Nagasaki, se causaram horror ao grande público, também deram a ele a 

impressão de que seus criadores tinham talento incomum. A invenção do 

transistor e dos diferentes tipos de laser também contribuíram para esse 

prestígio diferenciado. Fred Seitz e Nierenberg tinham participado do projeto 

Manhattan que criou a bomba, o que lhes conferia prestígio ainda maior. Os 

quatro referidos físicos eram contrários a intervenções do Estado na atividade 

empresarial: eram defensores do capitalismo não regulamentado, do laissez-

faire. As empresas souberam escolher muito bem. Vale adicionar que nós, 



físicos, somos intelectualmente arrogantes e tendentes a opinar sobre qualquer 

assunto científico com postulada competência.  

 Seitz foi o mais influente dos quatro mencionados negacionistas, por 

isso faremos um breve resumo de sua biografia. Doutorou-se em 1934 na 

Universidade de Princeton sob a orientação de Eugene Wigner, prêmio Nobel 

de Física em 1963. Sua tese foi um trabalho pioneiro em física do estado sólido 

no qual introduz conceitos fundamentais, como a chamada célula de Wigner-

Seitz. Em 1940, publicou The Modern Theory of Solids, um livro enciclopédico 

que por décadas foi a principal referência no assunto. Participou do projeto 

Manhattan. Criou vários laboratórios de física do estado sólido nos EUA, o que 

impulsionou essa área no país. Foi presidente da Academia Nacional de 

Ciências dos EUA – NAS (1962-1969) e da Universidade Rockefeller (1968-

1978). Em 1979, tornou-se presidente emérito da UR. Como presidente da 

NAS, participou das negociações com o Departamento de Energia (DOE) para 

a criação do Fermilab, que viria a ser, até 2008, o maior laboratório de física de 

partículas do mundo.  

 De 1979 a 1985, Seitz coordenou um programa de pesquisa em áreas 

biomédicas, com orçamento de US$45 milhões (US$140 milhões em dinheiro 

de hoje), financiado pela J. R. Reynolds Tobacco Company. O próprio Seitz 

selecionava os projetos a serem apoiados. Na escolha de alguns projetos, ele 

contatou advogados da J. R. Reynolds antes da decisão. Muitas das 

publicações resultantes do programa questionavam as pesquisas que 

associavam doenças ao tabagismo. Haveria nelas falhas de método ou de 

análise. A questão não estaria cientificamente assentada, mais pesquisa e 

discussão eram necessárias antes que o governo pudesse adotar qualquer 

medida. Segundo Mark Hertsgaard, Seitz teria recebido US$585 mil da J. R. 

Reynolds pela ‘consultoria’. 

 Houve, na Justiça, várias ações indenizatórias contra as companhias de 

tabaco, iniciadas por pessoas alegadamente doentes por causa do tabagismo. 

Em muitas delas, cientistas beneficiados pelo programa de pesquisa da J. R. 

Reynolds testemunharam como especialistas. Até 1997, as empresas não 

sofreram nenhuma condenação. Não podiam ser penalizadas por uma questão 

cientificamente ainda pendente. 

Em 1984, Seiz, Nierenberg e Jastrow criaram o Instituto George C. 

Marshall (GMI), para defender a Strategic Defense Initiative (SDI) de Ronald 

Reagan, conhecida popularmente como guerra nas estrelas. Pouco depois, 

passaram a atuar incansavelmente na negação do aquecimento antropogênico. 

Tinham grande trânsito na grande imprensa – particularmente Washington 

Post, New York Times e The Wall Street Journal – e nos governos 

republicanos. O GMI foi financiado pelo Instituto Heartland, um think tank 

apoiado por empresas.  

Fred Singer sempre agiu de forma independente do trio acima. Em 2005, 

Singer criou o Painel Não Governamental sobre Mudanças Climáticas 

(NGPCC), para advogar contra medidas governamentais sobre o aquecimento 



global. O NGPCC seria o contraponto ao Painel Intergovernamental para 

Mudanças Climáticas (IPCC). 

O número de think tanks negacionistas nos EUA é muito alto, talvez 

supere uma centena. Em 1982, eles formaram uma associação, o State Policy 

Network (NPN), que organiza congressos anuais para revisão das estratégias 

negacionistas. 

  

O enorme número de negacionistas 

 

 Em 1998, Fred Seitz circulou uma petição para que os EUA rejeitassem 

o Protocolo de Kyoto. Foi assinada por 31.487 cientistas e engenheiros, 9.029 

deles com título de PhD. Dentre os assinantes podemos ver Edward Teller, 

conhecido como o pai da bomba de hidrogênio. A lista de negacionistas inclui 

muitos físicos notáveis, a maioria deles não envolvida com os quatro grandes 

líderes. Dentre eles vemos Freeman Dyson (1923-2020), o grande 

sistematizador da eletrodinâmica quântica, e William Harper, professor emérito 

de física da Universidade de Princeton, hoje líder dos malabarismos de Donald 

Trump para negar o problema climático. Muitos dos negacionistas 

reconheceram o seu erro. Nestes, destaca-se Steven Chu, prêmio Nobel de 

física de 1997.  

Dentre os grandes médicos negacionistas dos males do tabaco, inclui-se 

James A. Shannon, diretor dos National Institutes of Health (NIH) de 1955 a 

1968 e receptor da Medalha Nacional de Ciências em 1974. De 1970 a 1975, 

foi professor da Universidade Rockefeller e assistente especial do seu 

presidente, que por coincidência era Fred Seitz. 

 

 Nacionalismo e negacionismo 

 

 Esta análise restringe-se aos EUA, onde o negacionismo climático é 

mais forte, mais organizado e mais documentado. Entretanto, o negacionismo 

(ainda) é forte no mundo inteiro. A pergunta inevitável é: por que isso ocorre? 

Como já dissemos, o apego ao capitalismo não regulamentado é uma das 

maiores causas do negacionismo. Mas há outra, provavelmente a maior de 

todas, apontada pelo historiador e escritor Yuval Noah Harari, que explicarei 

em minhas palavras. O aquecimento é global, e também globais são as suas 

causas. Nesse caso, só medidas a nível global são capazes de saná-lo – na 

verdade, isso se aplica a vários problemas que nos afligem. O mundo é dividido 

em nações, todas elas nacionalistas. O nacionalismo não tem solução para o 

aquecimento. Neste caso, se você é um nacionalista, tem de negar que o 

problema existe. 


