




o sentido do total, a ciência hu-
manista", avalia. "Afinal, a ciência
se nutre das artes e vice-versa. O
mero saber pragmático do espe-
cialista nem sempre é suficiente
e fazem falta os cientistas poetas,
músicos, literatos, etc. Daí, na pu-
blicação, o estudo dos laborató-
rios alquímicos e ateliês da Eu-
ropa medieval e renascentista, no
quais "a prática das artes decora-
tivas e a elaboração dos conheci-
mentos sobre a matéria manti-
nham estreitas relações".

Noentanto, o prag-
matismo com que
se aceitou a divi-
são natural-artifi-
cial (em parte por

causa das necessidas da indús-
tria) trouxe uma fama indesejá-
vel à ciência, entre elas o eterno
medo popular do cientista "que
se quer Deus': "Livre das amarras,
o homem viu que estava pronto
a interferir em todas as esferas e
isso assustou - e ainda assusta -
aqueles que ignoram o desen-
volvimento do saber científico",
analisa a pesquisadora. Após a Segunda
Guerra Mundial e o início da era nu-
clear, os próprios cientistas entenderam
que precisavam prestar contas de suas
responsabilidades. "Não se nega que a
ciência deva ser livre, mas se percebeu
que o pesquisador não era um homem
melhor do que os outros, mas alguém
sujeito aos mesmos vícios e virtudes.
Eles se deram conta do poder que ti-
nham e que este precisava de regulação."
Ana cita a organização Pugwash como
a concretização do desejo dos cientis-
tas de regular o seu recém-descoberto
poder. O estímulo para a realização da
primeira conferência da instituição,
em 1957, veio de um manifesto de 1955
assinado por, entre outros, Albert Eins-
tein, Bertrand Russell e Linus Pauling,
que se preocupavam com a nova cor-
rida atômica, fruto do uso militar de
idéias de laboratório.

A desconfiança com o novo estado
de coisas não é fácil de ser superada.
Assim, de que forma reunir novamente
sociedade e ciência? ''A educação cientí-
fica é fundamental. As pessoas carecem
de informação básica sobre ciência e
necessitamos de um plano de reeduca-
ção nessa área", avalia. Curiosamente, se

86 • NOVEMBRO DE 2002 • PESQUISA FAPESP 81

Michael Faraday: o cientista é o exemplo
clássico do novo profissional

pensa e se fala em ciência mais do que
nunca. Porém, nem sempre as melho-
res fontes estão disponíveis. "Numa
pesquisa que fizemos, descobrimos um
porteiro de prédio que assinava duas
revistas populares de ciência, apesar de
seu pequeno salário. Assim, apesar do
notável desejo de saber, de conhecer,
ele, em contrapartida, recebia informa-
ções de qualidade duvidosa. Isso é um
desperdício terrível", nota.

Problemas piores - No Brasil, entre-
tanto, há problemas piores do que a
intermediação inexata da imprensa

o PROJETO

entre idéias científicas e o gran-
de público. ''A nossa ciência tem
especificidades sérias. Em geral,
há um tendência à importação
pura e simples de modelos es-
trangeiros que têm poucas chan-
ces de funcionar no país", avisa.
A professora lembra os proble-
mas advindos do uso de um mo-
delo inglês durante os experimen-
tos para a conversão do minério
de ferro no Brasil. "O ciclo inglês
era adaptado aos minérios po-
bres deles e aqui não deu em na-
da. Assim, o ferro saia daqui a
preços de banana e voltava em
forma de pontes inglesas, que
pagávamos a preço de diaman-
te", lembra.

Para Ana Goldfarb um bom
modelo é o Programa Genoma.
"Trabalhamos ombro a ombro
com pesquisadores estrangeiros
em condições de igualdade. Esse
é o caminho a ser seguido no fu-
turo", acredita a pesquisadora.
Outra boa iniciativa é o próprio
centro da professora, o Cesima.
Criado em 1994, a partir de 1995
o órgão ganhou o apoio da FA-

PESP para a criação do Setor de Docu-
mentação Multimídia, em que se de-
senvolveu um método próprio (e de
custo ideal) para a necessária digitali-
zação de documentos. "O Cemisa faz
uma desejável concentração de pesqui-
sadores em história da ciência com ra-
mificações em universidades brasileiras
e do exterior", explica a professora.

Um dos problemas centrais para os
estudiosos brasileiros da ciência era jus-
tamente o acesso aos documentos e tex-
tos raros e antigos. O novo projeto temá-
tico do centro quer resolver parte dessa
carência com a ampliação de sua biblio-
teca virtual que, até o fim da pesquisa,
deve reunir cerca de 50 mil documentos.
"Estamos para fechar um acordo com
uma grande indústria que nos permitirá
criar a Plataforma Cesima, com material
digital que estará disponível, online, para
pesquisadores de todo o mundo': revela
Ana. O Cesima também está recuperan-
do acervos nacionais espalhadas por cen-
tros como que vão da Biblioteca Nacio-
nal até bibliotecas menores, como a do
Instituto Agronômico de Campinas.
Nessas últimas, o projeto pode estar sal-
vando material que, sem esse auxílio,
seria perdido. •
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