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Capítulo 1. O Fim do Progresso 

 

Em 1989 (...) o Gustavus Adolphus College de Minnesota organizou um 
simpósio com um título provocador, mas também enganoso: “O fim da ciência?”. 
A premissa do encontro era que a crença na ciência – e não a própria ciência – 
estava chegando ao fim. Nas palavras dos organizadores: “Há um sentimento 
crescente de que a ciência como empreendimento unificado, universal e objetivo 
terminou”. A maioria dos participantes eram filósofos que tinham desafiado de 
algum modo a autoridade da ciência. A grande ironia do encontro era que um dos 
cientistas conferencistas, Gunther Stent, biólogo da Universidade da Califórnia 
em Berkeley, tinha propalado durante vários anos um roteiro muito mais 
dramático do que o postulado pelo simpósio. Stent afirmara que a própria ciência 
poderia estar no fim, e não por causa do ceticismo de alguns sofistas acadêmicos. 
Muito pelo contrário. A ciência poderia estar no fim porque funcionava muito 
bem. 

(...) 

 Segundo Stent, a maioria das pessoas considera absurda a noção de que a 
ciência possa acabar. Como a ciência poderia estar se aproximando do fim, já que 
fez progressos tão rápidos durante todo o século? Stent virou esse argumento 
indutivo de cabeça para baixo. A princípio, concedia, a ciência progride 
exponencialmente por meio de um efeito de feedback positivo; o conhecimento 
gera mais conhecimento, e o poder gera mais poder. Stent atribuía ao historiador 
norte-americano Henry Adams o crédito de ter previsto esse aspecto da ciência 
na virada do século. 

 A lei da aceleração de Adams, apontava Stent, tem um corolário 
interessante. Se há limites para a ciência, se há barreiras para o progresso futuro, 
então a ciência pode estar se movendo a uma velocidade sem precedentes pouco 
antes de bater com esses obstáculos. Quando a ciência parece muito vigorosa, 
triunfante, potente, é bem possível que esteja perto de sua morte. “Na verdade, o 



ritmo vertiginoso do avanço do progresso”, escreveu Stent (...), “torna muito 
provável que o progresso venha a se deter em breve, talvez em nosso período de 
vida ou dentro de uma ou duas gerações.” 

 De acordo com Stent, certos campos da ciência são limitados simplesmente 
pelo caráter restrito de seu objeto de estudo. Ninguém consideraria a anatomia 
humana ou a geografia, por exemplo, como empreendimentos infinitos. A 
química também é limitada. “Embora o número total de reações químicas 
possíveis seja muito grande – e é vasta a variedade das reações pelas quais elas 
podem passar –, o objetivo de compreender os princípios que governam o 
comportamento dessas moléculas é, assim como o objetivo da geografia, 
claramente limitado.” Esse objetivo, sem dúvida, foi atingido na década de 1930, 
quando o químico Linus Pauling mostrou como todas as interações químicas 
podem ser compreendidas em termos da mecânica quântica. 

 No seu próprio ramo da biologia, afirmava Stent, a descoberta da estrutura 
em saca-rolha de hélice dupla do DNA em 1953 e a subsequente decifração do 
código genético resolveram o profundo problema de como informações genéticas 
são passadas de uma geração para outra. Restavam aos biólogos apenas três 
questões importantes para explorar: como a vida começou, como uma única 
célula fertilizada se desenvolve para formar um organismo multicelular e como o 
sistema nervoso central processa as informações. Quando esses objetivos forem 
atingidos, dizia Stent, a tarefa básica da biologia, a biologia pura, estará 
completada. 

 Stent reconhecia que os biólogos podiam, em princípio, continuar 
explorando fenômenos específicos e aplicando o seu conhecimento para sempre. 
Porém, segundo a teoria darwiniana, a ciência não se origina de nosso desejo da 
verdade per se, mas de nossa compulsão para controlar o meio ambiente a fim de 
aumentar a probabilidade de que nossos genes se propaguem. Quando uma área 
da ciência começa a revelar uma diminuição de resultados práticos, os cientistas 
podem passar a ter menos incentivos para levar adiante a sua pesquisa e a 
sociedade pode se mostrar menos inclinada a pagar os custos dessa investigação. 

 Além disso, continuava Stent, o fato de os biólogos completarem as suas 
investigações empíricas não quer dizer que tenham respondido a todas as 
perguntas relevantes. Por exemplo, uma teoria puramente fisiológica jamais 
poderá de fato explicar a consciência, pois se verá que os “processos 



responsáveis por essa experiência inteiramente particular acabam se degenerando 
em reações aparentemente bem ordinárias, do dia-a-dia, nem mais nem menos 
fascinantes do que aquelas que ocorrem, digamos, no fígado...”. 

 Ao contrário da biologia, escreveu Stent, as ciências físicas parecem ser 
abertas. Os físicos sempre podem tentar ir ainda mais fundo na investigação da 
matéria, fazendo trombar partículas umas com as outras com força cada vez 
maior, e os astrônomos sempre podem lutar para enxergar ainda mais longe no 
universo. Mas em suas tentativas de colher dados de sistemas cada vez mais 
remotos, os físicos se verão inevitavelmente confrontados com vários limites 
físicos, econômicos e até cognitivos. 

 Durante o desenrolar deste século [séc. XX], a física se tornou cada vez 
mais difícil de compreender; ultrapassou a nossa epistemologia darwiniana, os 
conceitos inatos que empregamos para enfrentar o mundo. Stent rejeitava o 
antigo argumento de que “o absurdo de ontem é o senso comum de hoje”. A 
sociedade talvez esteja disposta a apoiar a pesquisa permanente em física, 
enquanto esta tiver o potencial de gerar novas e poderosas tecnologias, como as 
armas nucleares e a energia nuclear. Mas quando a física se tornar, além de 
incompreensível, pouco prática, a sociedade certamente retirará o seu apoio. 

 O prognóstico de Stent para o futuro era uma estranha mistura de otimismo 
e pessimismo. Ele previa que, antes de seu fim, a ciência poderia contribuir para 
resolver muitos dos problemas mais prementes da civilização, eliminando as 
doenças e a pobreza, além de abastecer a sociedade de energia barata e não 
poluidora, talvez com a utilização das reações de fusão. Entretanto, ao 
adquirirmos maior domínio sobre a natureza, arriscamo-nos a perder o que 
Nietzsche chamava de nossa “vontade de poder”; talvez fiquemos menos 
motivados a levar adiante outras pesquisas – especialmente se elas tiverem 
poucas chances de produzir benefícios tangíveis. 

 À medida que a sociedade se torna mais rica e satisfeita, menos jovens vão 
escolher o caminho cada vez mais difícil da ciência ou até das artes. Muitos 
talvez se dediquem a empreendimentos mais hedonistas, até mesmo substituindo 
o mundo real por fantasias induzidas pelas drogas ou dispositivos eletrônicos que 
nutrem o cérebro diretamente. Stent concluía que, mais cedo ou mais tarde, o 
progresso “morreria”, deixando o mundo numa condição muito estática que ele 
chamava de “a nova Polinésia”.  



(...) 

 Evidente, não estamos nem um pouco perto da nova Polinésia imaginada 
por Stent, em parte porque a ciência aplicada ainda está muito aquém do que 
Stent esperava (receava?) (...). Mas cheguei à conclusão de que, sob um aspecto 
muito importante, a profecia de Stent já se cumpriu. A ciência pura, a busca do 
conhecimento sobre o que somos e de onde viemos, já entrou numa era de 
resultados decrescentes. A maior barreira para o progresso futuro é, sem dúvida, 
o seu sucesso passado. Os pesquisadores já mapearam a realidade física, do 
microcosmo dos quarks e elétrons ao macrocosmo dos planetas, estrelas e 
galáxias. Os físicos demonstraram que toda matéria é regida por algumas forças 
básicas: a gravidade, o eletromagnetismo e as forças nucleares fortes e fracas. 

 Os cientistas também já teceram o seu conhecimento numa narrativa 
admirável, ainda que não grandemente detalhada, de como viemos a existir. O 
universo passou a existir por meio de uma explosão há 15 bilhões de anos, com 
talvez 5 bilhões de anos para lá ou para cá (é possível que os astrônomos nunca 
cheguem a um número exato), e ainda está se expandindo. Uns 4,5 bilhões de 
anos atrás, os detritos de uma estrela em explosão, uma supernova, se 
condensaram formando o nosso sistema solar. Em algum momento ao longo das 
centenas de milhões de anos que se seguiram, e por razões que talvez nunca 
conheçamos, organismos unicelulares contendo uma molécula engenhosa 
chamada DNA apareceram na terra ainda infernal. Esses micróbios adâmicos 
deram origem, por meio da seleção natural, a uma extraordinária série de 
criaturas mais complexas, incluindo o Homo sapiens. 

 A minha conjectura é que essa narrativa tecida pelos cientistas com base no 
seu conhecimento, esse moderno mito da criação, será tão viável daqui a cem ou 
até mil anos quanto o é hoje em dia. Por quê? Simplesmente porque é verdade. 
Além do mais, devido ao progresso que a ciência já alcançou e tendo em vista os 
limites físicos, sociais e cognitivos que restringem a pesquisa futura, é 
improvável que a ciência faça acréscimos significativos ao conhecimento que já 
gerou. Não haverá grandes revelações no futuro, comparáveis às que Darwin, 
Einstein, Watson e Crick nos concederam. 

 A ciência aplicada continuará a existir por muito tempo. Os cientistas 
continuarão a desenvolver novos materiais versáteis; computadores mais rápidos 
e mais sofisticados; técnicas de engenharia genética que nos tornam mais 



saudáveis, mais fortes e mais longevos; talvez até reatores de fusão que forneçam 
energia barata com poucos efeitos colaterais para o meio ambiente (embora, 
tendo em vista os cortes drásticos de financiamento, as perspectivas da fusão 
agora pareçam mais vagas do que nunca). A questão é a seguinte: esses 
progressos da ciência aplicada provocarão surpresas, alguma mudança 
revolucionária em nosso conhecimento básico? Forçarão os cientistas a rever o 
mapa que traçaram da estrutura do universo ou a narrativa que construíram da 
nossa criação e história cósmica? Provavelmente não. Neste século, a ciência 
aplicada tende antes a reforçar do que a desafiar os paradigmas teóricos 
predominantes. Os lasers e os transistores confirmam o poder da mecânica 
quântica, assim como a engenharia genética fundamenta a crença no modelo de 
evolução baseado no DNA. 

(...) 

 O progresso mais dramático na ciência aplicada que posso imaginar é a 
imortalidade. Atualmente, muitos cientistas tentam identificar as causas precisas 
do envelhecimento. É concebível que, se tiverem êxito, venham a projetar 
versões do Homo sapiens capazes de viver por um período indefinido. Mas, 
embora viesse a representar um triunfo da ciência aplicada, a imortalidade não 
mudaria necessariamente o nosso conhecimento fundamental do universo. Não 
compreenderíamos melhor do que agora a razão da existência de nosso universo 
e o que existe além de suas fronteiras. Além disso, os biólogos da evolução 
sugerem que talvez seja impossível atingir a imortalidade. A seleção natural nos 
projetou com um período de vida suficiente para gerar e criar nossos filhos. Em 
consequência, o envelhecimento não se origina de nenhuma causa isolada nem de 
uma série de causas; está entrelaçado inextricavelmente no tecido de nosso ser. 

(...) 

 Em 1992, a revista mensal Physics Today publicou um ensaio intitulado 
“Hard times” [Tempos difíceis], em que Leo Kadanoff, um famoso físico da 
Universidade de Chicago, pintava um quadro sombrio para o futuro da física. “É 
provável que nada do que fizermos [os físicos] conseguirá deter o nosso declínio 
em números, apoio ou valor social”, declarou Kadanoff.  (...) 

 Quando falei com Kadanoff por telefone, dois anos mais tarde, ele parecia 
ainda mais sombrio (...). Em vez de discutir os problemas sociais e políticos da 
ciência, como fizera em seu artigo na Physics Today, ele focalizou outro 



obstáculo ao progresso científico: as realizações passadas da ciência. A grande 
tarefa da ciência moderna, explicou Kadanoff, tem sido mostrar que o mundo se 
ajusta a certas leis físicas básicas. “É uma questão que tem sido explorada pelo 
menos desde a Renascença, e talvez por um período ainda maior. Para mim, é um 
problema resolvido. Isto é, parece-me que o mundo é explicável pelas leis.” As 
leis mais fundamentais da natureza são incorporadas na teoria da relatividade 
geral e no chamado modelo padrão da física de partículas, que descreve o 
comportamento da realidade quântica com enorme precisão. 

 Sem dúvida, os cientistas ainda têm muito a aprender sobre o modo como 
as leis fundamentais geram “a riqueza do mundo que vemos”. (...) Kadanoff tem 
as suas dúvidas. Estudar as consequências das leis fundamentais é “de certa 
forma menos interessante” e “menos profundo”, disse ele, do que mostrar que o 
mundo tem leis. “Mas agora que sabemos que o mundo tem leis”, acrescentou, 
“precisamos continuar a explorar outras coisas. E é verdade que essa perspectiva 
provavelmente excita bem menos a imaginação do ser humano comum. Talvez 
por boas razões.” (...) “A verdade é que não há nada – nada – que possua a 
mesma ordem de grandeza das realizações da invenção da mecânica quântica, da 
hélice dupla ou relatividade. Nada parecido tem acontecido nas últimas décadas.” 
Perguntei a Kadanoff se essa situação seria permanente. Ele ficou em silêncio por 
um momento. Depois suspirou, como se tentasse extravasar todo o seu cansaço 
do mundo. “Depois que se provou que o mundo tem leis”, respondeu, “de forma 
convincente para muitas pessoas, não se pode fazer a mesma coisa de novo.”  

 


