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PRÓLOGO

Esta obra foi inicialmente composta por dois capítulos: o aqui apre-
sentado e outro denominado Plantios agroflorestais na Amazônia e o 
esboço da Agricultura Sintrópica. Uma versão dela chegou a ser postada 
na página eletrônica do INPA, mas por razões técnicas e operacionais 
foi retirada imediatamente. Assim, a presente versão substitui definitiva 
e oficialmente a anterior. Esperamos que esse ato não traga nenhum 
transtorno aos leitores e outros usuários. Ao contrário, que ele possa 
dar testemunho do grau de comprometimento, transparência e lisura 
que pautam as ações do GEEA, especialmente na elaboração do seu 
Caderno de Debates. O capítulo retirado provavelmente será publicado 
em outra plataforma editorial e terá o sucesso merecido. De igual modo, 
desejamos o sucesso do capítulo aqui apresentado e que trata de um 
tema muito instigante: a relação histórica e idiossincrásica entre Ciên-
cia e Literatura. Esperamos que a obra seja lida com o mesmo apreço, 
prazer e entusiasmo com que foi feita. Boa leitura!

Os organizadores
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CIÊNCIA E LITERATURA: 
CONEXÃO POSSÍVEL, 
TALVEZ NECESSÁRIA
Resumo

Ciência e Literatura são normalmente consideradas como vertentes 
distintas do conhecimento humano, cada uma delas com sua própria 
lógica e procedimentos; não raro, ocorrem incompreensões, preconcei-
tos e até intolerâncias entre os adeptos de uma e outra. No entanto, há 
um extenso rol de pressupostos lógicos e operacionais que denotam a 
conectividade dessas duas vertentes, a começar pela linguagem, ferra-
menta utilizada por toda e qualquer manifestação humana. Costuma-se 
afirmar que a Literatura é baseada na subjetividade, enquanto a Ciência 
é essencialmente objetiva e neutra. No entanto, é óbvio que o ser hu-
mano jamais se desprende totalmente de sua subjetividade, mesmo no 
momento da observação ou da descrição mais pontual. É evidente que 
a linguagem científica pode ser elegantemente construída, sem perder 
seu vigor. De idêntica maneira, a linguagem literária pode assumir o 
rigor do conhecimento epistêmico, sem perder seu valor e identidade. 
Prova disso são as magníficas obras de Darwin, Wallace, Carl Sagan, 
Richard Dawkins e tantos outros eruditos que souberam expressar os 
fatos biológicos e evolutivos através de textos primorosos, esteticamen-
te bem construídos. O presente capítulo trata dessas questões, tentando 
refutar as razões geralmente alegadas, mas sem consistência, sobre a 
conveniência da separação entre Literatura e Ciência e ao mesmo tem-
po conjecturar a possibilidade, talvez necessidade, de juntar esses dois 
ramos do conhecimento que nasceram juntos e nos quais a humanida-
de sempre teve como rica fonte de sabedoria, beleza e inspiração.
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Preâmbulo
Ciência e Literatura são tidas normalmente como formas distintas 

de conhecimento e por isso também são estudadas e sistematizadas 
em setores particulares da Academia. Até mesmo os livros, artigos e 
outras obras dessas duas vertentes são mantidos em prateleiras distin-
tas de bibliotecas e livrarias. Mais que isso: há indisposições, cismas, 
intolerâncias e preconceitos entre os adeptos dessas duas instâncias e 
que precisam ser combatidos, em nome da coerência, do bom senso e 
da cultura.   

Fazendo frente a essa idiossincrasia, propomos neste artigo que Ci-
ência e Literatura são duas formas bem constituídas de conhecimento; 
compartilham a mesma estrutura lógica na formulação de conceitos; 
assentam seus princípios sobre os mesmos fenômenos da natureza e 
ambas almejam a verdade e a coerência. Para isso, partimos da análise 
particular de Ciência e Literatura, para ao final traçar paralelos e afian-
çar que a conexão entre elas é possível, talvez necessária, tendo em 
vista uma humanidade mais esclarecida, fraterna e justa.

Ciência
O termo Ciência provém do latim scire (saber) e scientia (conheci-

mento) e se baseia no legado da Grécia Antiga, quando ali se debatia 
exaustivamente o grande embate entre a mera opinião ou afirmação 
arbitrária (doxa) e o conhecimento verdadeiro e devidamente justifi-
cado (episteme).
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Embora haja muita divergência na conceituação da moderna Ciência, 
a maioria dos epistemologistas advoga que ela pode ser considerada 
como o conjunto dos conhecimentos humanos ou a maneira adequada 
de construi-los. No primeiro caso, sobressai o papel da sistematização 
e no segundo caso, o papel do método científico, o qual consiste basi-
camente na formulação de hipóteses, leis, teorias, modelos, símbolos 
e equações. É sobre o método que focamos nossas considerações, pois 
ele é o sustentáculo de tudo aquilo que se convencionou chamar de 
científico ou dotado de cientificidade.

O método é um procedimento, técnica ou meio lógico e sistemático 
de se conduzir algo, de forma planejada e visando chegar a determina-
do produto ou resultado teórico e prático. Ele é utilizado para superar 
as limitações individuais do pesquisador e conferir certo grau de segu-
rança e validade às observações, experiências, análises e interpretações 
que são feitas e depois levadas a público.

A função do método é fornecer suporte representacional à ideia ou 
hipótese, permitindo o uso de procedimentos claros e que possam ser 
compartilhados e replicados. O método científico é um tipo particular, 
mas não totalmente distinto dos outros; como os demais, é uma opera-
ção racional que busca traçar caminhos para a observação, compreen-
são e comunicação dos fenômenos naturais e sociais.

Não existe apenas um, mas vários métodos científicos, dependendo 
das ciências particulares e de seus objetos de pesquisa. Até mesmo 
numa determinada Ciência há métodos divergentes e não raramente se 
incentiva a busca de métodos alternativos para a coleta e interpretação 
de dados ou a condução de novas pesquisas. 

Também é importante frisar que todo método é caminho, não ponto 
de chegada e muito menos de estabilização e repetição. Ele existe para 
direcionar os caminhos da Ciência na sua senda em busca do desconhe-
cido e em meio a uma infinidade de fenômenos. Assim, não há e nem 
pode haver método definitivo; caso houvesse, seria a estagnação ou o 
fracasso da própria Ciência. 

Embora os métodos científicos sejam inúmeros, eles podem ser en-
quadrados em quatro tipos básicos: dialético, indutivo, dedutivo e hi-
potético-dedutivo.

O método dialético resulta da confrontação de ideias, do jogo se-
mântico entre perguntas e respostas provisórias, sempre buscando o 
consenso ou entendimento comum, através de refutações ou mesmo 
contendas. Trata-se de uma dinâmica sistêmica e contínua do pensa-
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mento em colocar uma tese e trabalhar com sua contraposição (antíte-
se), tentando chegar a um resultado satisfatório (síntese).

O método indutivo parte das observações particulares para se chegar 
a conclusões gerais; ou seja, mediante a constância ou regularidade 
dos fenômenos observados, é possível proclamar uma generalização, 
em forma de lei geral ou universal. Nesse caso, a conclusão é maior ou 
mais abrangente que a realidade dos fatos particulares, o que é intrin-
secamente incoerente. Para tentar contornar essa situação, são empre-
gados testes estatísticos para indicar a margem de erro previsto, mas 
mesmo assim, não há a eliminação da incoerência lógica de se aplicar 
ao todo as propriedades de suas partes. Ou seja, a conclusão induti-
va é sempre algo provável, mas não necessariamente verdadeiro. Não 
obstante essa limitação, trata-se do método corriqueiro das Ciências 
naturais ou experimentais.

O método dedutivo, ao contrário do anterior, parte de generalizações 
de fatos conhecidos para confirmar os casos particulares. Nesse caso, o 
fato resultante da conclusão é logicamente válido, mas muito limitado, 
não acrescentando nenhuma novidade ao conhecimento já adquirido. 
Ou seja, as conclusões são puramente formais, deduzidas da lógica, 
mas só confirmam o que já se sabe; nada é acrescentado ao rol de 
conhecimento anterior. Apesar dessa limitação, trata-se de um método 
largamente utilizado nos estudos das Ciências matemáticas.

O Método indutivo-dedutivo é a combinação dos dois acima citados. 
Ele parte da observação para a indução, daí é feita a dedução e volta-
se à observação, ao fenômeno ou ao problema inicial. Alguns autores 
denominam esse método de “análise e síntese”, sendo a análise as fases 
de observação e experimentação e a síntese, a fase de conclusões, des-
cobertas e generalizações.

O Método hipotético-dedutivo parte da presunção de que não é ne-
cessário sempre partir da observação dos fenômenos para produzir uma 
hipótese, mas que esta pode surgir espontânea e imediatamente a partir 
da imaginação, intuição ou do senso comum. Sua proposição é hipoté-
tica e sua verificação é feita a partir do método dedutivo.

As considerações acima esboçadas indicam que há inúmeros méto-
dos, os quais podem ser usados em combinação, mas nenhum é per-
feito, universal, garantidor da verdade ou que possa ser padrão para 
todas as áreas de investigação. Ao contrário do que o leigo pensa, não 
existe um método único e que possa ser denominado, por si mesmo, 
de “científico”. Seu propósito básico é conduzir tal busca da maneira 
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clara, coerente, transparente e repetível em qualquer tempo e lugar ou 
por qualquer pessoa.

Apesar da pretensão de um critério de universalidade para o método 
científico, a verdade é que ele não possui nenhum caráter de cientificida-
de, permanência ou fixidez, uma vez que os problemas a que ele propõe 
resolver variam constantemente de natureza, dependendo das conjectu-
ras e condições locais. Além disso – também por isso mesmo! - as hipóte-
ses também são variáveis, sem contar que as habilidades e a criatividade 
do pesquisador são naturalmente distintas e igualmente variáveis.

Evidentemente, a interação desses fatores faz com que a Ciência es-
teja sempre aberta e preparada para abrir novos “caminhos”, na con-
dução de suas investigações. Ou seja, o método é fundamental para o 
desenvolvimento da pesquisa, mas ele sozinho não é suficiente para 
garantir o desenvolvimento da Ciência nem compreender ou explicar a 
realidade. Tão ou mais importantes que o método, são a inteligência, a 
criatividade, a imaginação e o poder reflexivo.

A Ciência também se caracteriza por elevado grau de especialização, 
ou seja, fragmentação da realidade para análise mais aprofundada de 
suas partes. Assim, os objetos de estudo são desmembrados em partes 
constitutivas, as quais são estudadas em detalhes e em seguida se bus-
ca uma integração dessas partes, presumindo-se que as propriedades 
das partes possam ser aplicadas ao todo. Quanto a isso, a Ciência vem 
sendo severamente criticada, pois as propriedades das partes nunca 
são exatamente as propriedades do todo, havendo emergência de novas 
propriedades à medida que tais partes vão se juntando.

De acordo com  os positivistas, o único conhecimento autentica-
mente “científico” e, portanto, válido, seria aquele advindo da com-
provação das teorias através da aplicação de parâmetros quantitativos 
e matematicamente comprovados.  Como resultado dessa influência 
positivista, o termo Ciência é frequentemente empregado como sinô-
nimo de Ciências Empíricas. 

Talvez por causa de seu sucesso nos estudos do universo material, 
o termo Ciência vem sendo também aplicado para o estudo dos fe-
nômenos humanos e sociais e que inclui as formas abstratas e que 
normalmente escapam à experiência física. Há severas críticas a essa 
tendência, no entanto os limites entre o que é físico e não-físico vem 
se estreitando continuamente, à medida que as equações quânticas já 
começam associar as partículas subatômicas ao nível do pensamento 
do observador. 
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Outra característica comumente associada à Ciência é a capacidade 
de produzir descobertas e dotar a vida humana de novas invenções. 
Nesse caso, ela guarda estreita relação com a tecnologia, havendo uma 
hibridização e mutua fecundação entre ambas, a ponto de haver uma 
tendência atual de considerá-las como formando um todo unificado, 
denominado tecnociência.

O primeiro sistema de classificação do conhecimento tido como ver-
dadeiro foi proposto por Aristóteles, sendo esse constituído de Ciên-
cias teóricas, voltadas para o saber pelo saber, independente de uma 
finalidade definida (Física, Matemática e Metafísica); Ciências práticas, 
voltadas para as finalidades morais ou ações cívicas (Ética, Economia e 
Política) e Ciências produtivas, voltadas para a construção de utensílios 
materiais e imateriais (Arte, Estética e Poética). Essa classificação é 
muito simples, mas altamente lógica e didática, tendo prevalecido até a 
Revolução Científica, no século XVII.

Na Idade Contemporânea as Ciências se multiplicaram, em função 
da diversificação de demandas e campos de interesse, sendo elas sub-
divididas, grosso modo, em Ciências lógico-matemáticas, voltadas para 
cálculos (Aritmética, Álgebra, Lógica, Geometria, Trigonometria); Ci-
ências da natureza, voltadas para os fenômenos do universo e da terra 
(Astronomia, Biologia, Física, Geologia, Química); Ciências humanas 
ou sociais, voltadas para a história do homem e dos fenômenos sociais 
(Antropologia, Arqueologia, Economia, Filosofia, Geografia, História, 
Linguística, Literatura, Psicologia, Sociologia) e Ciências aplicadas, vol-
tadas para a construção de espaços, prestação de serviços e tratamento 
do solo, das culturas, das doenças e pragas (Agronomia, Arquitetura, 
Engenharia, Informática, Medicina, Veterinária). Evidentemente, cada 
uma dessas Ciências particulares são subdivididas em outras, havendo 
uma tendência à sua proliferação, à medida que aumentam as especia-
lizações, as demandas e os mercados de consumo.

Moles (1990) defende a ideia de que há apenas uma Ciência ou, me-
lhor, um só espírito científico, cujas modalidades de exercício mudam 
com as características epistemológicas próprias do objeto que elas es-
tudam. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que se os saberes 
são submetidos à fragmentação e categorizações que os confinam a de-
terminados setores ou facetas da realidade, isso se deve exclusivamente 
a um modelo estipulado pela “política dos saberes” e coletivamente 
assumido como bom e verdadeiro. Por certo, não é bom, pois toda 
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fragmentação leva ao distanciamento do todo e nem toda verdade do 
fragmento pode ser aplicada a este. 

Literatura
Literatura provém do latim littera (letra) e significa, literalmente, a arte 

envolvida na linguagem, isto é, no uso da palavra e na construção de 
textos. O primeiro pensador a tratar disso, de forma conceitual, foi Aristó-
teles, que a definiu como uma imitação ou representação da realidade me-
diante as palavras. Talvez se possa acrescentar que a Literatura não ape-
nas imita ou representa, mas se constitui num tipo especial de realidade. 

O termo Literatura também é usado como referência a um conjunto 
de textos em contextos históricos, geográficos ou temáticos distintos; 
por exemplo, Literatura medieval, Literatura portuguesa, Literatura mé-
dica, Literatura científica e assim por diante. Isso significa que a Ciência 
é um tipo especial de discurso entre todos os discursos possíveis. 

A palavra texto, do latim texere, significa tecer. Desta forma, é pos-
sível afirmar que um texto consiste no ato de juntar palavras, criando 
enunciados que têm o objetivo de transmitir algum tipo de conteúdo. 
Nele, a linguagem varia de acordo com o seu propósito, tendo em vista 
o perfil dos leitores para os quais é destinado. Assim, um texto científi-
co ou um texto infantil, deve ser construído com linguagem apropriada 
para cada um dos públicos específicos. Evidentemente, a linguagem 
científica deve ser objetiva e clara, não dando espaço para ambiguida-
des, enquanto a linguagem infantil é mais leve e solta e construída para 
agradar, provocar imaginação e curiosidade. Ambas as linguagens são 
válidas. Aliás, toda linguagem é válida.

A Literatura costuma ser definida como toda manifestação de lingua-
gem que tem por finalidade a expressão estética, através da comunica-
ção verbal e carregada de emoções. Nesses termos, ela é moldurada de 
beleza e tem uma clara função poética. Por estar vinculada à estética, 
a Literatura é uma forma de arte, a exemplo da música, pintura, escul-
tura, arquitetura, fotografia, vídeo, cinema, e várias outras expressões 
artísticas destinadas à cultura humana. 

Literatura é um tipo particular de linguagem, formada por textos es-
critos ou orais, mas nem todo texto pode ser considerado literário. Para 
ser literário, ele precisa estar revestido do senso estético, ou seja, trazer 
em si o senso da beleza e ter a capacidade de despertar sentimentos, 
especialmente a imaginação e a emoção. Isso, no entanto, traz uma 
dificuldade adicional, talvez a maior de todas: - como aquilatar o senso 
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estético de um texto? Como saber se ele provoca ou não tais sentimen-
tos? Esta é uma questão que fica em aberto e a cargo de cada leitor ou 
expectador. Cada coração tem sua marca; cada cabeça é uma sentença.

Embora o logos literário tenha a mesma força ontológica do logos 
científico, é fora de dúvida que o primeiro é dotado de maior licença 
ou liberdade de expressão linguística e isso lhe confere tanto uma co-
notação positiva quanto negativa. Positiva, pela liberdade em si, pelo 
elevado poder de criação; negativa pelo sentido de descompromisso 
que apresenta, inclusive com a veracidade dos fatos relatados. Daí que 
alguns analistas reconhecem a linguagem literária como tendo uma na-
tureza mimética e até certo ponto eivada de falsidade. Platão condena-
va os poetas e até chegava a considerá-los como criaturas desenfreadas 
e irresponsáveis. Por outro lado, há inúmeros analistas que consideram 
a linguagem literária como redentora da condição humana, ainda escra-
vizada por normas e outras limitações.

 Como arte, a Literatura não tem o poder de modificar a realidade, 
mas é capaz de  registrá-la  e de fazer com que os leitores/ouvintes 
reavaliem a própria vida e seus comportamentos. Isso significa que 
a Literatura, ao mesmo tempo que provoca a reflexão, também pode 
responder a algumas de nossas inquietações mais profundas, por meio 
de construções simbólicas e induzir ao aperfeiçoamento. Significa tam-
bém que ela é uma ferramenta fundamental para o processo educacio-
nal e a formação da mentalidade humana.

Distinguir a linguagem literária da não literária não é tarefa fácil, mas 
há algumas características determinantes, como a conotação, isto é, a 
liberdade de expressão, o descompromisso com a gramática e até com a 
semântica; a possibilidade de criação de novas maneiras de expressão. 
Isso significa que a Literatura é uma das maneiras mais leves, livres e 
abertas para a manifestação de pensamentos. Mais do que isso, ela re-
presenta a expressão da sociedade e da história, assim como a palavra 
é a expressão do homem comum.

Toda  produção artística  está integrada num determinado  tem-
po, cultura, histórias e tradições e, por isso, a obra artística pode ser 
considerada como sendo uma forma modelar da expressão de sua época, 
de sua cultura. Nesse sentido, a Literatura tem por finalidade recriar a 
realidade a partir da visão de determinado autor (o artista), com base 
em seus sentimentos, seus pontos de vista e suas técnicas narrativas.

Inicialmente, a Literatura ocorria apenas através da comunicação 
verbal e dos mitos, mas sempre exerceu uma profunda influência nas 
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vivências quotidianas, na formação de costumes, na explicação da rea-
lidade concreta ou imaginária e na inspiração para os diversos tipos de 
arte e comportamento. Com a descoberta da escrita, os textos históri-
cos passaram a ter um registro mais duradouro e com maior poder de 
circulação. Normalmente, é sobre o texto escrito que são traçados os 
principais enunciados quanto aos diferentes estilos, gêneros e épocas 
literárias, sendo que tal tarefa é confiada a uma disciplina específica 
denominada Poética.

Por natureza, a Literatura é a arte de provocar emoções, sendo a po-
esia uma de suas principais manifestações. 

A história da Literatura pode ser definida como a disciplina que es-
tuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico. Quando 
se estuda diversos autores do passado, em alguma medida, percebe-se 
certa identidade e também correlação entre seus dizeres e é isso que 
construí os movimentos ou escolas literárias. 

No Brasil, a história ou período da Literatura costuma ser dividida em 
Quinhentismo (século XVI, fundamentada na catequese); Barroca (sécu-
lo XVII, fundamentada no Barroco europeu); Arcadismo (século XVIII, 
desenvolvida no ciclo do ouro); Romantismo (fundamentada no Roman-
tismo europeu); Realismo ou Naturalismo (século XIX, fundamentada na 
identidade nacional); Simbolismo (século XIX, fundamentada na revolu-
ção dos signos linguísticos e nas percepções sobre o sujeito) e Modernis-
mo (considerado o marco inicial da Literatura brasileira do século XX).

Existem vários gêneros literários, segundo as características específi-
cas de sua constituição e uma das mais difundidas classificações foi a 
feita por Aristóteles, no seu livro A poética, sendo esta constituída dos 
gêneros épico, dramático e lírico. 

O gênero épico ou epopeia é uma poesia narrativa e onde predomi-
nam personagens heroicas e mitológicas, tratando-se, inicialmente, de 
longa descrição sobre os grandes feitos dos antigos gregos. Nele, não se 
evocam os casos ou visões particulares da existência, mas sim a pers-
pectiva geral de um povo ou civilização. Exemplos emblemáticos dessa 
categoria são a Ilíada e a Odisseia, do historiador Homero, bem como 
Os lusíadas, de Luis de Camões.

O gênero dramático caracteriza o texto literário, criado para ser ence-
nado, ou seja, transformado em peça de cinema ou teatro e em que são 
incorporadas a música e movimentos corporais. Ele foi subdividido por 
Aristóteles em tragédia e comédia, conforme predominem os sentimen-
tos de frustração/tristeza ou de alegria/ridicularidade.
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O gênero lírico, assim denominado por ser uma produção literá-
ria acompanhada inicialmente da lira e posteriormente por outros ins-
trumentos musicais, foi posteriormente transformado em poema e po-
esia. Trata-se de um tipo de obra marcada pela subjetividade, na qual 
sobressaem a sonoridade das palavras, os sentimentos individuais, uma 
visão particular da existência. Alguns estudiosos costumam subdividir 
o gênero lírico em ode (enaltecimento de alguma pessoa, sentimento ou 
coisa); elegia (composição de teor melancólico) e écloga (poesia pasto-
ril em forma de diálogos entre humanos e animais).

Ao longo do tempo e com o avanço considerável da escrita e das pro-
duções literárias, a proposta aristotélica já não conseguia abarcar a com-
plexidade literária existente e aí novos gêneros foram acrescentados ou 
aglutinados, sendo os mais representativos aqueles em forma de prosa e 
de caráter narrativo, cuja intenção é a exposição de fatos e ideias, como 
ocorre no romance, conto, fábula, crônica, novela, carta, biografia e texto 
científico. Ou seja, o discurso científico faz parte da Literatura. 

A Literatura nunca é apenas Literatura; ela está revestida (e também 
investe) na História, na Psicologia, na Sociologia e em outras Ciências. 
Metaforicamente, ela é a seiva que alimenta o conhecimento humano, 
dotando-o de ecletismo, diversidade e vigor e são esses elementos que 
garantem a perenidade e beleza às obras que carregam sua marca ge-
nuína e distintiva.

A Literatura é o ramo mais genérico e também mais generoso da lin-
guagem humana, pois abrange todo tipo de assunto e acolhe todos os sa-
beres, sem distinção de origem, forma ou grau de verossimilhança. Para 
ela, tanto a verdade, como a fantasia e até a falsidade são importantes, 
porque representam a natureza humana e podem ser reveladas com o be-
neplácito da beleza. É por isso que a qualquer momento se pode recorrer 
a ela para apreciar a grandeza ou mesmo a falência dos sonhos humanos, 
os quais são guardados na memória, nos memoriais, nas bibliotecas ou 
no livro que mantemos na cabeceira da cama. A Literatura é o conjunto 
de letras que nos informam, orientam, alegram e inspiram. Nesse senti-
do, a Literatura é parte essencial da cultura e da vida humana.

Distanciamentos e aproximações
Alguns estudiosos costumam afirmar que as Ciências e as Letras são 

duas áreas constituídas por lógicas distintas e que, por isso, devem 
continuar mantendo suas individualidades e trilhando seus próprios 
caminhos. Curiosamente, tais afirmações geralmente não são acompa-
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nhadas de justificativas e quando estas surgem, mais parecem precon-
ceitos ou simples construções dogmáticas. Por outro lado, muitos ou-
tros estudiosos afirmam exatamente o contrário e chegam a defender a 
ideia de que essas duas áreas se complementam e que, por isso, devem 
ser tratadas em conjunto. 

Evidentemente, os perfis da Literatura e da Ciência são distintos, mas 
o eixo de ambas é o mesmo, isto é, centrado na busca do conhecimento, 
da verdade e do convencimento. Assim, ambas lidam com a natureza 
humana e cada uma tem suas próprias verdades, as quais devem ser 
vistas em conjunto e não isoladamente. Como uma colcha de retalhos, 
o conhecimento humano é naturalmente diverso, integrado e multico-
lorido. Toda fragmentação imposta a ele é prova de arbitrariedade e 
limitação ao alcance da unidade e da beleza plena.

O perfil da Literatura diz respeito ao modo de construção do conheci-
mento e este é naturalmente variável no tempo, no espaço, na intenção 
e na capacidade intelectual de quem se propõe a desenvolvê-lo. Trata-se 
de um perfil adaptado à busca da verdade, sendo esta - como afirmam 
quase todos os filósofos clássicos - sempre mutante ou passageira.  Pre-
tensão à verdade sempre foi apanágio do pensamento científico, mas a 
verdade é uma utopia, nunca se chega a ela de modo definitivo. 

O perfil da Literatura e da Ciência está associado ao tipo de texto ou 
linguagem que cada uma dessas áreas apresenta. De maneira geral, o 
texto científico é formado por uma linguagem referencial e denotativa, 
isto é, fundamentada no sentido real e que evita diferentes interpreta-
ções.  Por outro lado, o texto literário é formado por uma linguagem 
emotiva, metafórica e conotativa, isto é, fundamentada no sentido figu-
rado e em que cabem as mais diversas interpretações. Observa-se, no 
entanto, que existem textos literários eminentemente descritivos e, por 
outro lado, existem textos científicos carregados de linguagens figura-
das, sobretudo quando estes têm um caráter educativo. 

Ciência e Literatura se diferenciam em detalhes metodológicos, graus 
de liberdade de expressão e não em estrutura conceitual ou intenção de 
construção do conhecimento. O discurso científico apresenta ao mundo 
a verdade como sonho; o discurso literário apresenta ao mundo o so-
nho como verdade. Mas quem é capaz de estabelecer limites definitivos 
entre essas duas instâncias da natureza humana? 

A Ciência se fundamenta na objetividade e no comedimento da co-
municação, sempre buscando a explicação lógica dos fatos. Por outro 
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lado, a Literatura se fundamenta na subjetividade e na liberdade de 
expressão, incluindo a fantasia, algo característico da mente humana. 

Tanto a Literatura como a Ciência adotam a linguagem como forma 
de retratar a realidade e definir as formas de conhecimento. Em certo 
sentido, a linguagem categoriza a natureza, determina a maneira de ver 
o mundo e até se confunde com o próprio ato de conhecer. De maneira 
mais extrema, a essência da linguagem se confunde com a essência da 
razão ou logos. Evidentemente, as questões ainda em aberto quanto a 
esses temas são compartilhadas entre esses dois modos de pensamento. 

Tanto a Literatura como a Ciência são constituídas pela linguagem, 
no entanto, cada uma delas ocupa lugar distinto nos currículos aca-
dêmicos. A primeira aparece sempre inserida no campo das Ciências 
humanas, enquanto a segunda, no campo das Ciências da natureza. 
Ora! o homem não é um ser natural, ele não é filho da terra e parente 
de todos os seres que nela habitam? A cultura também não filha ou 
expressão da natureza? Desconhecer ou ignorar esse fato é uma trágica 
situação humana e que seguramente leva à fragmentação do saber.  

A separação entre Ciências da natureza e do homem é antiga e genérica, 
mas carece de justificativa plausível, uma vez que o conhecimento 
humano é naturalmente unificado, epistemologicamente interrelacionado 
e socialmente construído. Nesse caso, a divisão é arbitrária e decorrente 
de preciosismos administrativos, intolerância e preconceitos recíprocos e 
não raro por hostilidades altamente grotescas e nocivas. Foi justamente 
baseado nesse fato que a obra de T. Snow se notabilizou, porque ela 
escancara as divergências e chama a atenção para o perigo que isso re-
presenta na formação da cultura e dos indivíduos. 

Pelo fato de estar fortemente vinculada à metáfora, à transfiguração 
do real e à liberdade da palavra, costuma-se afirmar que a obra literá-
ria é fundamentada na subjetividade e que a obra científica está cal-
cada na objetividade e por isso ambas são inconciliáveis. Talvez seja 
por isso que na academia as obras científicas não sejam tratadas na 
Literatura, mesmo quando elas são escritas numa linguagem refinada 
e cheias de encantamento.

De mesmo modo, talvez seja por isso que as obras literárias não 
sejam tratadas na Ciência, mesmo quando lidam com dados e informa-
ções sobre a natureza, a sociedade e seus fenômenos. Evidentemente, 
há aí um tipo de incoerência intelectual que não se sustenta e que deve 
ser combatida, para que prevaleça o conhecimento unificado e a noção 
de humanidade como um todo. 
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Tanto a Ciência como a Literatura utilizam a linguagem como instru-
mento de comunicação e interação; não estão alheias ao papel social 
que lhes cabe, como instâncias privilegiadas do saber. Ambas devem 
ser protagonistas na geração e difusão do conhecimento. Tanto o cien-
tista como o escritor são agentes exemplares e de quem se espera sejam 
capazes de captar, descrever e transfigurar e recriar a realidade social. A 
Ciência e a Literatura unidas podem e devem formar uma fotografia da 
humanidade como um todo e não apenas de suas partes, pois somente 
assim será possível o desenvolvimento humano de forma plena. 

A Literatura vive de figuras de linguagem, utilizadas pra divertir. Por 
outro lado a Ciência costuma usar uma linguagem não figurada, isto é, 
monótona, hermética, baseado em termos técnicos próprios da especia-
lização. Via de regra, o discurso científico é dirigido para um público 
muito seleto, para os pares, enquanto o discurso literário visa um pú-
blico bem mais amplo, pares e ímpares.

O discurso científico é feito pra descrever e provar, enquanto o dis-
curso literário é feito para persuadir e alegrar. Talvez seja tempo de se 
mesclar esses dois atributos, dotando mais leveza ao primeiro e mais 
densidade ao segundo. Afinal, o equilíbrio é a faceta mais importante 
no jogo das ideias e dos procedimentos.

Literatura e Ciência nascem e ocupam diferentes posições na árvore 
do conhecimento humano, mas ambas têm a raiz fincada no mesmo 
substrato da racionalidade, do raciocínio, do pensamento e da inspira-
ção. Assim, por uma simples questão de coerência, esses dois ramos do 
saber deveriam ser considerados como pertencentes à mesma árvore 
genealógica do saber, como um todo e não de forme fragmentada; de-
vem ocupar idêntico nível de hierarquia e se respeitarem mutuamente. 
Mais que isso: - devem se irmanar para constituir um saber mais amplo 
e mais profundo a respeito do mundo e de nós mesmos.

Por definição, a Ciência é uma atividade neutra e a Literatura uma 
atividade tendenciosa. Isso não faz sentido. Primeiramente, porque não 
existe neutralidade, tudo está permeado de subjetividades e interrela-
ções de todos os tipos. Segundo, porque a Ciência (e os cientistas) tam-
bém tem seus interesses legítimos. O interesse é sempre uma motivação 
humana, quer seja ou não revelado. 

Também se costuma afirmar que a Ciência está focada na racionalida-
de e a Literatura, no encantamento. Ora! a racionalidade é um dom do 
ser humano, independente dele atuar no universo científico ou literá-
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rio. Além disso, o encantamento é uma das mais agradáveis formas de 
vivência; abrir mão dele é um contrassenso, uma terrível temeridade.

Recentemente, no âmbito da crítica literária, têm surgido autores real-
mente interessados na conexão entre a Literatura e as Ciências, incluindo 
aquelas denominadas “duras”. É o caso, por exemplo, de Lisa Zunshine 
(2006), Brian Boyd (2009) que estudam, respectivamente, a relação entre 
Literatura e cognição e entre Literatura e evolução. Também se destaca a 
figura de David S. Miall (2006) que desenvolve métodos empíricos para 
o estudo da leitura literária. No Brasil, há um grupo internacional de 
estudos empíricos em linguística e Literatura com sede na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, coordenado por Sônia Zyngier e que faz parte 
do projeto internacional Redes (research and development in empirical 
studies). Há fortes indicações que os movimentos separatistas do passa-
do estão perdendo para os movimentos aproximativos do presente. E isso 
é altamente positivo. Oxalá essa tendência triunfe.

Enganam-se aqueles que associam o conhecimento verdadeiro à Ci-
ência e a ficção à Literatura. A ficção é a melhor intérprete da realidade, 
quando esta, por qualquer razão, se torna inacessível. Por outro lado, 
todo conhecimento, por mais verdadeiro que pareça ser, tende a ser 
incerto, passageiro e provisório. Conforme defendido por Karl Popper, 
a própria Ciência é fundamentada nesse princípio e sua meta é propor 
hipóteses novas e que sejam capazes de derrubar as hipóteses estabele-
cidas, num processo dinâmico e sem fim. 

Tanto o artista como o cientista lutam pelo reconhecimento imedia-
to de sua obra, talvez pelo fato de que os dados ali contidos estejam 
fadados à desatualização e ao esquecimento. No entanto, o papel da 
imediaticidade é distinto entre Literatura e Ciência, mesmo que ambas 
aspirem pela eternização. Para a obra de arte, o passado e o futuro 
pouco importam, sendo que em muitos casos, quanto mais velha mais 
valiosa fica. A arte dos gregos, revalorizada pelos iluministas, é um 
claro exemplo disso. 

Por outro lado, para a obra científica, a variável temporal é crucial. 
Normalmente, os conhecimentos novos são aplaudidos e aceitos quase 
cegamente, enquanto os conhecimentos passados – por mais originais e 
impactantes que tenham sido - são menosprezados e relegados a segun-
do plano. Exemplo disso é o hábito moderno da Academia em fazer forte 
apelo ou até mesmo uma exigência para que os pesquisadores e escrito-
res priorizem as fontes bibliográficas recentes em detrimento das antigas, 
sendo estas quase sempre consideradas anacrônicas ou caducas.
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Outra questão relevante quanto à linguagem ser literária ou científica 
é saber quem faz tal distinção: - se o leitor ou o corpo editorial da revis-
ta na qual o texto é publicado. Quanto a isso, há uma ala que defende 
a ideia de que isso deve caber ao leitor, uma vez que as percepções são 
variados e “cada cabeça ou juízo é uma sentença”. Outra ala defende 
a ideia de que a distinção deva ter caráter técnico e que isso compete 
às comissões editoriais e aos gestores da informação. No fim das con-
tas, isso pouco importa, pois o sentido e o valor de qualquer obra é 
informar, provocar prazer e reflexão. Por outro lado, o que importa ao 
escritor é ser recompensado e reconhecido pelo público.

A diferença de linguagem não muda a natureza do objeto de estudo, 
apenas realça um ou mais de seus contornos. Para o conhecimento in-
tegral, é preciso que os objetos sejam analisados por inteiro Ou seja, a 
subjetividade da Literatura pode cruzar com a objetividade da Ciência e 
com isso permitir um salto de qualidade no entendimento dos fenôme-
nos multidimensionais da natureza. Assim, através dessa união, talvez 
se possa chegar a uma terceira cultura, aglutinação daquelas duas, uma 
visão mais unificada e indispensável para conhecer e conduzir a huma-
nidade por caminhos mais seguros e numa caminhada mais saudável, 
harmoniosa, inteligente, coerente e fraterna

É importante assinalar que tanto a Ciência como a Literatura se 
desenvolvem em um determinado contexto social e epistemológico, mas 
elas também criam seus próprios contextos. Nesse caso, os contextos 
são determinados e também determinam o rol de seus conceitos, 
diretrizes e estratégias. Isso significa que tanto a Literatura como a 
Ciência influenciam a sociedade mas também são influenciadas por 
ela. Trata-se de uma relação recíproca e mutuamente fecundante.

Cada uma a seu modo, tanto a Ciência como a Literatura lidam com 
a imaginação, sendo este um modo, meio e instrumento de criação. 
Ou seja, a imaginação é fonte de inspiração criativa. Por exemplo, o 
mito de Ícaro certamente foi fundamental para o desenvolvimento da 
aviação, assim como os desenhos artísticos de Leonardo da Vinci fo-
ram fundamentais para o desenvolvimento do helicóptero, escafandro, 
submarino e outras máquinas fabulosas. Isso mostra claramente que 
tanto a Literatura (a arte em geral) quanto a Ciência almejam a criação 
continuada; ambas carregam em si o desejo de conhecer e dominar os 
espaços míticos e reais em que vivem deuses, heróis, homens, animais, 
plantas e demais seres. 
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É um fato histórico que os primeiros grandes filósofos gregos, a 
começar por Sócrates, deram à Literatura e à arte em geral, o caráter 
de falsa verdade, justamente pelo fato delas serem simples convenção 
ou operarem por intermédio da representação e da linguagem, ambas 
ilusórias. No entanto, foi graças aos aforismos dos pré-socráticos e aos 
diálogos platônicos que as ideias e ideais da Filosofia chegaram até nós 
e continuam desafiando o conhecimento. Tanto quanto a Literatura, 
também a Ciência opera no limite entre o conhecido e o desconhecido, 
espaço onde a imaginação desempenha um papel preponderante.

É jargão a afirmativa de que a Literatura deve esclarecer e ensinar, 
através da emoção e inspiração, enquanto a Ciência deve fazer o mesmo, 
através do raciocínio e da reflexão. Ledo engano! Essas capacidades 
não são mutuamente excludentes; ao contrário, elas se complementam. 
Mais que isso: uma vez bem combinadas, elas podem promover o 
conhecimento humano com muito mais eficiência, eficácia e prazer. 
Nesse caso, o texto científico poderia se enriquecer com certo caráter 
literário, enquanto a Literatura se enriqueceria com as descobertas e as 
produções científicas. 

O escritor Jorge Luis Borges acreditava que a leitura transforma o 
leitor em autor. Para ele, é exatamente nisso que reside a força sempre 
criativa do texto, pois é através dele que esses dois agentes epistêmicos 
se interagem. Assim, é no campo do texto que ocorre a aprendizagem 
mútua e fecundante para ambos os sujeitos. Assim sendo, a função da 
Literatura e da Ciência é propagar e compartilhar ideias, permitindo 
que elas cumpram seu papel de criadoras da realidade, promotoras do 
desenvolvimento social e precursoras da História. Assim sendo, essa 
função se confunde com o próprio destino do homem que é aprender 
vivendo e viver aprendendo. Nesse sentido, Literatura e Ciência se en-
trelaçam e se complementam.

Atenuar fronteiras & valorizar a condição humana
Embora muitos estudiosos venham se esforçando em favor da apro-

ximação das “Ciências mais pesadas” com a Literatura, muita resistên-
cia e divergência ainda persistem de ambos os lados; ainda perdura a 
famigerada polarização entre essas duas culturas, conforme afirmado 
pelo físico e romancista Charles Percy Snow, ao analisar a situação da 
Inglaterra no início da década de 1950:
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“No seio do pensamento e da criação estamos deixando algumas 
de nossas melhores chances desaparecerem, uma vez que o ponto 
de contato entre dois assuntos, duas disciplinas, duas culturas 
– ou duas galáxias, – deve necessariamente produzir chances 
criativas. Na história da atividade mental foi assim que algumas 
descobertas ocorreram. As chances estão aqui e agora. Mas elas 
encontram-se, por assim dizer, no vácuo, pois os representantes 
das duas culturas não conseguem conversar entre si”.

Este autor compara países industrializados e não-industrializados e 
trata da importância da familiaridade das crianças e jovens com artefa-
tos e instrumentos que lhes dão maior capacidade de usar e criar tecno-
logia. Acaba enfatizando que há urgência de trocas entre ricos e pobres 
para diminuir as insuportáveis desigualdades entre eles existentes.

Após mostrar a existência das duas culturas, Snow argumenta que se 
os literatos/humanistas conhecessem os conceitos básicos da Ciência 
e os cientistas dessem atenção às dimensões estéticas e humanas da 
Literatura, as compreensões e conexões seriam facilitadas. Para isso, 
as duas culturas devem dialogar para que os preconceitos oriundos de 
suas visões deformadas sejam eliminados.

Mario Vargas Llosa, ao comentar o livro de Snow, afirma que tais 
diferenças acadêmicas entre literatos e cientistas serão niveladas no fu-
turo pela “indústria audiovisual”, a qual levará seus produtos à grande 
massa da população. Atualmente, isso já ocorre em muitos setores da 
sociedade, tanto de países ricos como pobres. Ou seja, indica que a tec-
nologia da comunicação será um eficiente e eficaz instrumento de pla-
nificação entre as duas culturas, porque este tipo de dicotomia reinante 
na academia não faz sentido e pouco interessa à cultura de massa. 

A dicotomia cultural na Academia (e também na sociedade em geral) 
acarreta gera graves consequências na educação. Talvez melhor que ficar 
difundindo esse mal-estar dicotômico, seria refletir sobriamente sobre o 
problema e procurar construir pontes entre as duas culturas, eliminan-
do ou atenuando preconceitos mútuos, geralmente resultantes de uma 
educação mal fundamentada e de um corporativismo cristalizado nas 
instituições formadoras do conhecimento. A eliminação do abismo entre 
as duas culturas deve contar com a força da indústria audiovisual, mas 
também com o poder da educação formal e das instituições vinculadas 
ao conhecimento, como universidades, museus e institutos de pesquisa.
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Murad et al (2010) anotam que as barreiras entre as Ciências “duras” 
e as humanidades foram erguidas pelo otimismo metodológico exacer-
bado dos positivistas, liderados por Auguste Comte, sendo que todos 
eles acreditavam na possibilidade da redução da natureza humana a 
processos meramente mecânicos e bioquímicos. Felizmente a expectati-
va de Comte foi um equívoco. A partir do terço final do século passado 
sinais de mudanças começaram a acontecer, sendo que no alvorecer 
do século XXI o positivismo dá claras demonstrações de cansaço e in-
sustentabilidade, cedendo espaço e vez para outras concepções tão ou 
mais positivas que aquelas apregoadas pelos “positivistas” de plantão. 

Os adeptos do positivismo parecem ter reconhecido que a meta da Ci-
ência está relacionada com o ordenamento dos objetos, fatos, fenôme-
nos e experiências em sistemas considerados racionais, mas a raciona-
lidade não é tudo; ela é apenas um dos aspectos da natureza humana.  
Mais que racionalidade, a humanidade precisa de humanismo e esse se 
corporifica em todos os tipos de saberes, não apenas em um, por mais 
científico ou positivo que seja.

A Ciência, de um modo geral, vem sofrendo transformações impor-
tantes, está mais humanizada do que na expectativa de Comte, mas 
ainda parece muito distante da real compreensão humana. Murad et al 
(2010) anotam: “Compreendemos que fenômenos complexos possuem 
suas próprias leis emergentes, que são consequência de elementos em 
um nível mais fundamental, mas que não são necessariamente redutí-
veis a estes elementos. Os obstáculos erguidos no passado impossibilita-
ram que a convergência crescente fosse percebida. Ao afastarmos esses 
obstáculos, restabelece-se o diálogo e a aproximação entre os campos, 
passando a ser novamente possível”.

Muitos adeptos do pensamento humanista, atualmente liderados 
pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, têm-se insurgido 
contra o pensamento positivista, taxando-o de reducionista e perigoso 
numa perspectiva social, pois poderia constituir-se num modelo elitista 
e totalitário, semelhante ao fundamentalismo religioso. A maioria deles 
afirma que esse modelo está se esgotando, por causa de suas próprias 
limitações, sendo a principal delas a incapacidade de perceber e abarcar 
a complexidade natural do homem, da cultura e das sociedades. 

Costuma-se referir às ciências da natureza como ciências “duras”; no 
entanto, em contrapartida, não existe ciências “moles”, talvez porque 
dureza tenha conotação positiva e “moleza” tenha conotação deprecia-
tiva. Nesse contexto, e visando dar mais coerência a esse jogo de mão 
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única de adjetivos formais, talvez se pudesse afirmar que a função da 
Literatura é amolecer certas Ciências, já que a dureza também pode ser 
interpretada como aspecto negativo no processo humanista. O huma-
nismo e o conhecimento humano como um todo devem estar além e 
acima dos estados de moleza ou dureza das ciências.

Quem trabalha com Ciência e também com Literatura afirma que 
diálogos de aproximação precisam ocorrer, especialmente sobre a dico-
tomia entre o que é Ciência e o que não é. Anotam, ainda, que aspectos 
históricos precisam ser levados em conta porque a Ciência e a Litera-
tura, as artes em geral, são processos sociais humanos, que então, é 
necessário descobrir as possibilidades de convergências. 

O desenvolvimento da Ciência é o desenvolvimento das ideias e não 
há disciplina que trate melhor disso do que a História da Ciência e esta 
é muito mais Literatura que propriamente Ciência. Nesse caso, como 
em todos os outros em que a Literatura atua, estão envolvidos não ape-
nas o avanço do conhecimento, as conquistas e derrotas, mas também 
as emoções humanas. Essa é uma prova cabal de que Literatura e Ciên-
cia podem estar situadas em setores distintos na Academia, mas fazem 
parte do jogo da vida e da mesma aventura humana. 

Há inúmeros cientistas que foram literatos e igualmente inúmeros 
literatos que foram cientistas; no entanto, quase todos eles acabaram 
sendo enquadrados numa ou noutra área do conhecimento. Trata-se, 
evidentemente, de uma lastimável miopia histórica e um injusto, ego-
ísta e severo senso de reducionismo. Apenas como exemplo, podemos 
citar, em nível internacional, as figuras de Leonardo da Vinci, líder da 
produção intelectual, artística e científica de sua época e protagonista 
do Renascimento Cultural; Johann Wolfgang von Goethe, um expoente 
do romantismo europeu; Isaac Newton, físico e matemático, mas tam-
bém alquimista, filósofo natural e teólogo; Galileu Galilei e Isaac New-
ton, revolucionários das Ciências e dos maiores gênios da humanidade 
e que estabeleceram as mais fortes e importantes conexões entre essas 
diferentes áreas. 

Charles Darwin foi um expoente na combinação entre Literatura e 
Ciência. A origem das espécies, tratando da evolução biológica; sua 
autobiografia, pregando e inspirando a força do trabalho e do espírito 
investigativo, são todas descritas numa linguagem leve e colorida, mui-
to afinadas com a melhor estilo da literatura universal. 

Alfred Wallace, notável pesquisador inglês que percorreu várias par-
tes da Região Tropical, estudando a paisagem, a vegetação, as etnias, os 
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costumes, as formas de desenvolvimento e de modo particular a com-
posição das palmeiras e da ictiofauna, merece toda consideração, pois 
é primorosa a linguagem que ele adota para a descrição científica. O 
exemplo de sua vida e especialmente a dedicação à atividade científica 
é motivo de inspiração para cientistas de todas as idades e partes do 
mundo (Santos, 2019).

Arthur Charles Clarke era estudioso de física e matemática, foi es-
pecialista em radares, criou o conceito de satélites geoestacionários, o 
qual deslanchou a ferramenta até hoje adotada na indústria de teleco-
municação.  Ao mesmo tempo, ele escreveu vários romances, a maioria 
na área da ficção científica e que depois foram transformados em filme 
de sucesso, como “2001 - Uma Odisseia no Espaço”; 2010 – o ano do 
contato. Intencionalmente ou não, ele deu grande contribuição à alian-
ça entre Literatura e Ciência.

Gaston Bachelard, professor de Física e Matemática, defendia o “es-
pírito científico” que deveria ser a marca da Ciência, mas também de-
fendia a Literatura, como melhor instrumento da expressão humana. 
Ele próprio incorporava o mesmo espírito em ambos os tempos, um na 
claridade, para as Ciências e outro noturno, nas obras literárias. Nas 
suas obras da claridade se destacam a formação do espírito científico; 
o racionalismo aplicado; o Materialismo racional e a filosofia do não. 
Nas suas obras noturnas se destacam a psicanálise do fogo; a água e 
os sonhos; a terra e os devaneios da vontade. O traço predominante da 
filosofia bachelardiana é a ruptura entre Ciência e senso comum, mas 
em nada interfere na alta consideração que ele teve com a Literatura, 
algo que unifica essas duas esferas da percepção humana.

O pensador francês Edgar Morin, é outro pluralista que prega a com-
plexidade e a união efetiva entre todos os saberes para que possa haver 
a redenção do homem que se perdeu historicamente na especialização 
profissional e na robotização da vida moderna. Como poucos, ele mes-
cla conhecimentos de Biologia, Física e Ciências humanas, para estudar 
os problemas do mundo contemporâneo. A ele interessa a formação 
integral do sujeito, como única forma de acompanhar os desdobramen-
tos dos imaginários do futuro e na viabilização de uma política mais 
democrática e de uma sociedade mais fraterna. Entre dezenas de livros 
fundamentais que ele escreveu, mencionamos aqui os cinco volumes 
do “Método” e “Meus demônios”. 

Richard Dawkins, foi um misto de biólogo e escritor. Ele escreveu 
dois livros famosos: o relojoeiro cego e o gene egoísta, mas além desses, 
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deixou uma série enorme de documentários de cunho biológico e evo-
lutivo. Também foi o proponente da ideia de fenótipo estendido, segun-
do a qual, os efeitos fenotípicos de um gene não se limitam ao corpo de 
um organismo, mas podem ampliar-se também ao meio ambiente. Ao 
mesmo tempo, foi também um escritor consagrado, tendo deixado uma 
obra monumental e na qual Ciência e Literatura se confundem.

José Reis, médico, pesquisador em doenças de aves e divulgador da 
Ciência, defendia a importância da educação e do conhecimento para 
a construção de uma sociedade mais esclarecida, equilibrada e har-
mônica. Ele enxergava nas mídias modernas uma aliada importante 
no combate à ignorância e na propagação do conhecimento para além 
das fronteiras acadêmicas. Por mais de meio século, ele foi respon-
sável por uma coluna de divulgação científica no jornal Folha de São 
Paulo e colaborou ativamente na criação da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC). Além de receber inúmeros prêmios ao 
longo da vida, também foi homenageado por ter seu nome associado 
ao “Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica”, o qual 
é concedido anualmente pelo CNPq a instituições, pessoas ou meios 
de comunicação que contribuíram para a divulgação da Ciência e 
tecnologia no Brasil.

Mia Couto (Antonio Emílio Leite Couto) iniciou a graduação em Me-
dicina, concluiu Biologia, atuou como jornalista e desenvolveu pesqui-
sa em Ecologia de ecossistemas, mas começou a ser internacionalmente 
reconhecido através de numerosos livros de poesia, como Raiz de or-
valho; de contos, como Contos do nascer da terra; de crônicas, como 
Cronicando e romance, como Terra sonâmbula. Suas obras já foram 
publicados em mais de 22 países e traduzidas em quase uma dezena de 
línguas. Ele é um dos autores modernos que atua mais exatamente no 
liminar entre Literatura e Ciência.

Rubem Alves é outro personagem que não pode faltar numa análise 
como essa. Ele não era cientista, mas falava sobre ela de maneira firme 
e convincente. Além disso, era um devotado literato e contista excelen-
te; fez da literatura uma arte de incomensurável beleza; transitou com 
maestria pelas áreas da psicanálise, teologia, sociologia e filosofia e 
passou toda sua vida profissional exortando sobre a necessidade de se 
ensinar de maneira leve e divertida.

O poeta português Luiz Vaz de Camões é um caso emblemático da ca-
pacidade de narrar em versos a história de se país, incluindo as grandes 
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navegações, as grandes descobertas e seus inúmeros heróis. Com isso, 
ele deixou uma lição imorredoura da conexão entre Ciência e Literatura

Lições e reminiscências
Os Lusíadas remete um de nós (MM) a Palmo Fidelis,1971, profes-

sor de Literatura. Como poucos, ele sabia conectar Ciência, Literatura, 
Política, Poesia e aspectos socioeconômicos. Ele inspirava seus alunos 
a viajarem no espaço e no tempo para poderem ver, sentir e tocar a di-
versidade da vida em seus múltiplos compartimentos. Foi inspirado nas 
aulas de Palmo Fidelis, que um de nós (MM) pegou um avião e desceu 
em Manaus, em 1976, para fazer o Mestrado em Ciências Biológicas/
Botânica no INPA e cuja disciplinas versava sobre duas populações de 
seringueiras nativas: - uma nas várzeas do Lago Janauacá, Rio Soli-
mões, e outra em terra firme, às margens do Rio Negro. Não obstante o 
envolvimento com os objetivos da pesquisa em si, um acontecimento 
acabou fazendo a conexão com a Literatura e isso é descrito em “Cheiro 
de Chuva” (Medri, 2013:

“Quinze dias depois, conforme Raimundo me falou, numa rede 
de casal, Dona Alice começou a gemer de dor. Então, percebi 
que tinha chegado a hora. Estava com a barriga grande e baixa. 
Lembrei-me de uma conversa da minha mãe com minha prima, 
dizendo que, quando a barriga abaixa é porque está chegando a 
hora, - coisa de dias. E foi isso mesmo. A hora do parto chegou na 
palafita do Raimundo mais Dona Alice. E, a noite estava enlua-
rada, como o Raimundo previu. De céu limpo, quase três horas 
da manhã, calculei a hora pela posição da lua, uma cheia, a lua 
da fertilidade, que, pelas frestas da casa de palafitas, ela entrava 
e clareava todas as redes da casa. Pelas frestas das tábuas eu via 
a claridade da lua tocar nas águas que dariam no Solimões, que 
nesse novembro, começava a encher o lago. O Solimões era como 
gente, - pensei. Como as muitas mulheres ribeirinhas. Como a 
Dona Alice, que todo ano se enche e, no seguinte, se esvazia, 
deixando suas venturas, - pensava enquanto ouvia mais alguns 
gemidos dela, na rede. O Solimões está ganhando água, uma 
barriga, como a Dona Alice ganhara. O rio está dando cria, mui-
tas crias: tambaquis, pirarucus, garças, biguás, sucuris, sapos. 
Quantas desovas não estão acontecendo bem agora nessa massa 
de água: nos remansos, nas lagoas, nos matupás de canaranas, 
em meio aos aguapés e vitórias, nos dias das garças, dos biguás, 
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nas noites das corujas, curiangos e carapanãs? - calculava, da 
rede, olhando a água pelas frestas da palafita. Desovas e mais 
desovas como mais essa Dona Alice. Em quatorze anos com o 
Raimundo, pela oitava vez, todas naquela casinha, naquela pa-
lafita, longe de tudo e, ao mesmo tempo, perto de tudo - como o 
Raimundo falava, daqui um pouco, nasceria mais um. E junto 
de um rio como aquele, podiam até ter mais: rio caudaloso e rico, 
com florestas, grandes lagos, o rio dos batelões, como do mercado 
do Seu Joaquim Português, das bodegas flutuantes, como a do 
Cícero Ceará, o rio das igrejinhas beiradeiras, como a da comu-
nidade do Raimundo onde todos e mais esse seria batizado: o 
rio da fartura... Mas, a hora chegou... Chegou e não escolheu a 
hora. Igual uma fruta que começa a amadurecer. Daí um pouco 
ela amadurece, sai do galho e vem ao chão, plaft! O silêncio era 
do tamanho do lago. Só havia o barulho indolente, muito suave 
da água que ia para o Solimões, que descia vagarosamente. Mas 
os gemidos da Dona Alice cresceram. Quando o movimento co-
meçou, as redes estavam cheias, com todos os filhos dormindo. 
Os filhos mais velhos acordaram e dependuraram as suas, abrin-
do espaço para o que iria acontecer. Estavam acostumados. Os 
mais novinhos não acordaram, não viam nada, só veriam com a 
chegada do sol, então, depois do desfecho. Eu estava lá, imóvel 
até então. Só minha cabeça rodopiava. Pensava em contar para 
os meus que ficaram no sul. Mas era impossível. Nem tenta-
ria. Não iria dar conta de mostrar a realidade... Então, deixei 
isso de lado e procurei viver aquele momento singular: vi, vivi, 
compartilhei, ajudei, aprendi, corri, aticei as brasas no fogão de 
tijolos assentados com barro do Solimões. Botei água para ferver, 
amolei a faca do Raimundo, flambei-a no braseiro e a entreguei 
para o pai. Raimundo precisaria dela para cortar o cordão. Com 
a prática de quem parecia ter um curso superior, pelos tantos que 
tinha separado e pegado, pela oitava vez agora, ele fez com cal-
ma e sabedoria. Pegou a criança no lusco-fusco do pavio de uma 
lamparina, na rede da Dona Alice, embrulhou-a nuns trapos e a 
levou para uma bacia d’água morna que me pedira que tempe-
rasse - água do Janauacá, afluente do Solimões. Nela ele banhou 
o moleque, pedindo-me que jogasse água com fartura, bem na 
sua cabecinha, para mim, ainda sem nome. Depois, Raimundo 
o envolveu num saco de algodão cru, um dos que tinha e que 
usava para levar farinha de mandioca para vender em Manaus. 
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Ele beijou a face do filho e o levou para a mãe. Ela o beijou tam-
bém. Fez e o devolveu. Pediu que lhe botasse nome, porque esse 
era o da sua vez. Então, ele saiu da casa, deu cinco passos na 
direção da lâmina d’água, o ergueu e o apresentou àquela massa 
com um grito: — Aqui está ele, como lhe prometi, meu Solimões! 
Em sua homenagem, por conta do que nos tem dado, pelas crias 
que nos oferece todos os dias, esse aqui terá o seu nome! Ele se 
chamará Solimões Nonato da Silva!”.

Paulo Emílio Vanzolini foi também um expoente na conexão entre 
Ciência e Literatura. Ele foi muito renomado como pesquisador, zoólo-
go, professor e compositor. Além de centenas de artigos científicos, ele 
é autor da famosas canções “Ronda”, “Volta por Cima” e “Na Boca da 
Noite” e também muito admirado por suas sacadas intempestivas, mas 
sempre carregadas de sabedoria. Tivemos a sorte de tê-lo como profes-
sor no programa de pós-graduação do INPA, no final da década de 1970.

Certa vez, entusiasmado com os hábitos dos répteis e a “teoria dos 
refúgios”, Vanzolini parou bruscamente a aula que estava ministrando e 
nos perguntou: - vocês concordam ou não que a música seja reconhecida 
como Ciência? Que uma partitura musical seja reconhecida e valorizada 
como é um artigo, digo, uma peça científica? - Surpreendidos, nós pós-
graduandos, apenas trocamos olhares. Então ele retomou a palavra: - Se 
a resposta for sim, quem faz música deve ser reconhecido como cientista.  
Ninguém abriu a boca. Naquele momento, ele estava com o rosto mui-
to vermelho e a testa, marcadamente, franzida; foi até o quadro de giz 
e escreveu: - leque de possibilidades a considerar... Depois, se voltou 
para a turma e disse em claro e bom tom: - “comecemos por comparar 
um violão com um microscópio. Os dois são equipamentos. O violão é 
feito de madeira, caixa acústica, braço, travas, cravos, cordas; produz 
sonoridades acústicas, que podem ser quantificadas, repetidas quantas 
vezes precisar, gravadas, etc. Essas sonoridades podem ser transforma-
das em números, estes em tabelas e depois em dados estatísticos. Música 
tem métrica, compasso, balanço. Música é Matemática e Física. Olhou 
para a turma e soltou mais essa pergunta: - por que, a quem executa ou 
a quem faz uma música, não podemos denominar de cientista? Por que 
se pode denominar cientista para quem trabalham com o microscópio 
e não se pode para quem trabalha com violão ou piano? Ninguém res-
pondeu, todos em silêncio e aí ele emendou: - sabem por que não? É o 
ralho do dogma. Depois dessa confissão inesperada e rica, ele voltou a 
falar da teoria dos refúgios e dos répteis, assuntos pelos quais também 
era apaixonado e excelente pesquisador.



35GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

Diante desses fatos e desses exemplos emblemáticos, fica aberta a 
possibilidade de uma maior integração entre Ciência e Literatura. De-
fendemos a ideia de que isso é possível e até mesmo necessário, sobre-
tudo nesse momento em que a sociedade parece dividida em tudo, até 
no conhecimento. Os antigos sábios sempre diziam (e ainda dizem!) 
que a união faz a força. Assim, filosófica e metaforicamente falando, 
é oportuno dizer que o mundo precisa muito mais de multiplicação e 
soma do que de subtração ou divisão.

Atuando na área científica, como botânico (MM), biólogo de água 
doce (GM) e também como professores, temos devotado nosso tempo 
a uma maior aproximação entre Ciência e Literatura, pois vemos nisso 
uma maior abertura para a compreensão dos fenômenos naturais e so-
ciais e suas interconexões. 

No livro “Travessia: a felicidade não mora ao lado” (Medri, 2015), 
são destacados certos personagens protagonistas que deixam seu chão 
e navegam. Vêm de longe e aqui se atracam. Depois, caminham por 
caminhos desconhecidos, tortuosos, às vezes labirínticos. O percurso 
e o tempo são longos, mas nada disso importa. Eles são destemidos 
e perseverantes, estão em busca da felicidade, não desistem nunca. 
Com a consciência de que a felicidade não morava ao lado, vão atrás, 
avançam num oceano sem fim, e, por trinta e um dias, ficam dentro de 
um navio, tendo o sol, a lua e as estrelas, como testemunhos. Um dos 
trechos na página 151, acentua bem a relação existente entre esses dois 
campos de saber:

“Sob uma figueira centenária o capataz para as carroças cheias 
de imigrantes e grita: - Aqui é a sede da Fazenda Esperança! 
Sede? Era isso mesmo. O capataz estava apresentando a fazen-
da. Ela estava no meio da mata. Era a mata em pé. O meio do 
nada era a sede da fazenda. Aquela figueira era a maior árvore 
dali; como uma casa grande numa fazenda, ela representava a 
sede daquela floresta em pé, a sede da Fazenda Esperança. Mas 
que travessia estavam fazendo agora? - os imigrantes, introspec-
tivamente, atônitos, de súbito se perguntaram. Primeiro fizeram 
a do Atlântico com o Santa Maria... Agora estavam em outra 
travessia, e a faziam com carroças, machados, foices e facões... 
Estavam na travessia dos feudos com suas torres, seus sentinelas 
que tudo vigiavam, para uma de floresta primitiva com suas 
árvores centenárias, muito grossas e altas como as torres dos feu-
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dos da Itália, com peões e capatazes vigilantes assemelhando-se 
aos sentinelas armados da Itália”.

Pedras, Paus & Pétalas (Medri, 2019) é outra obra que trata do mesmo 
tipo de relação entre Ciência e Literatura. Num dos capítulos, às pági-
nas 79 - 80, está escrito: 

“Dessa forma os gringos, como eram chamados, em pouco 
tempo já estavam com suas burras abarrotadas de dinheiro. 
Podiam, então, construir muito mais que essa ferrovia que se 
alongava na direção do Rio Paraná. Mais um estrondo, mais 
um eco profundo se fez. Mais pedra e mais brita: brita número 
um, dois, três. Mais uma trincheira, outra ponte, mais uma tra-
vessia sobre um rio, mais outra sobre um ribeirão, uma menor 
sobre um córrego, uma nascente. E nascida lá no Estado de 
São Paulo, estradas e ferrovia iam rasgando tudo, sem pieda-
de: rasgavam o corpo, o coração, a alma da floresta feita em 
milhares de anos. Machados e traçadores, mais árvores iam 
ao chão. A floresta chorava o choro dos aflitos, pedia socorro, 
mas os surdos não a ouviam. A floresta sangrava o sangue dos 
inocentes, sangue feito e apurado nos seus milhares de anos 
de evolução. Os insensíveis cantados em prosa e versos nas 
capas dos maiores jornais, sob golpes de centenas, milhares de 
machados, marretas e cunhas, punham abaixo a floresta. E os 
sapientes homens que pensam que tudo pode, em pose sobre 
a maior árvore abatida, soberbos com uma Kodak em punho, 
sorriam, registravam a façanha. Registravam seus esqueletos 
no chão e se orgulhavam da bravura, como a maior proeza das 
suas vidas. E os retratos encaminhavam aos jornais. Assim ou-
tros cegavam para aumentar as dores desse holocausto. E por 
eles mais compradores chegavam, mais árvores derrubavam e 
mais dormentes saiam das infelizes abatidas: peroba, canja-
rana, cedro, canafístula, canela, coração-de-nego, pau-ferro, 
gurucaia, angico, caviúna. Dormentes com cernes vermelhos 
e duros, agora dormiriam sobre e entre as britas, submissos 
sob densos trilhos. Um desvio, uma variante, um pátio com 
um girante, uma estação, outra estação com muitas esperan-
ças debruçadas sobre elas. Baús, malas, sacolas nas mãos de 
muitos, de milhares de migrantes, carregados de esperanças, 
de ilusões, nelas desceriam”. 
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Perspectivas
Sabemos bem da dificuldade em lidar ao mesmo tempo com Ciência 

e Literatura. Afora a falta de talento e de interesse pessoal, há também 
o preconceito histórico e enraizado na Academia e onde essas duas 
instâncias do saber são tratadas em prédios e outros espaços distintos. 
Há uma fragorosa falta de interesse coletivo em aproximar essas duas 
áreas, sendo cada uma delas tratada de forma estanque e isolada. Tal-
vez por causa disso, poucos cientistas conseguem o domínio de uma 
linguagem poética e condigna com a Literatura. Também por isso, pou-
cos literatos conseguem um conhecimento científico razoável para que 
sua arte seja devidamente embasada, quando se toca nesse assunto. 

Muitos epistemólogos consideram que a objetividade nada mais é 
que a tentativa de organizar a subjetividade; que todo objeto observado 
não passa de sua imagem incutida na mente do sujeito que observa. 
Isso serve para mostrar que a verdade é relativa, que Ciência e Literatu-
ra podem tratar da mesma realidade e que uma complementa a outra. 

Tanto o escritor como o cientista são buscadores de verdades, obser-
vadores da realidade e cronistas de seu tempo, do mundo e de si mes-
mos. Assim, mais que pautar diferenças, a Literatura e a Ciência devem 
se pautar por seus mecanismos comuns, sendo os principais deles a 
linguagem, a criatividade e o propósito de contribuir para o desenvolvi-
mento do saber, da cultura e da sabedoria.

Pelo fato de estar fortemente vinculada à metáfora, à transfiguração 
do real e à liberdade da palavra, costuma-se dizer que a obra literária é 
fundamentada na subjetividade. Em oposição a isso, alguns apregoam 
que a obra científica está calcada na objetividade e por isso ambas são 
inconciliáveis. Talvez seja por isso que na Academia as obras científicas 
não sejam tratadas no campo da Literatura, mesmo quando elas são 
descritas numa linguagem refinada e cheias de encantamento. De mes-
mo modo, talvez seja por isso que as obras literárias não sejam tratadas 
no campo da Ciência, mesmo quando lidam com dados e informações 
biológicas, biogeográficas ou socioeconômicas. 

Essa dicotomia pode ser verificada facilmente nos currículos, nas gra-
des das disciplinas e mesmo nas disposições físicas dos departamentos 
universitários que mais parecem aglomerados dissidentes ou beligeran-
tes, cada uma defendendo seus territórios com unhas e dentes. Quanta 
estreiteza de percepção! Que tipo de profissional se espera, quando 
formado numa academia assim tão desintegrada e alienante? Por certo 
um profissional exclusivista, egoísta e sem visão de conjunto.
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Na Conferência Mundial de Educação Artística, promovida pela 
UNESCO, Damásio (2006) defendeu a proposta de que, para formar 
bons cidadãos, deveria haver um currículo escolar que integrasse as 
ciências com as humanidades. Segundo ele, as artes potencializam a 
imaginação e a criatividade; o pensamento intuitivo está sempre por 
trás das descobertas científicas. Nessa mesma conferência, Robinson 
(2006) também defendeu a necessidade da complementaridade entre 
Ciência e Arte, e que todo cientista se faz pelos predicados da criativi-
dade e intuição. Segundo ele, o processo científico é quem demonstra e 
valida, mas é a imaginação que cria.

Não obstante as linguagens científicas e literárias serem diferentes, é 
possível e desejável que as duas se interajam para que o conhecimento 
seja fecundado e enriquecido. Afinal, arco-íris, sol, água, aves, plantas 
e todos os demais seres que são objetos da Ciência são também objetos 
da Literatura. Poucos objetos da Literatura, como a fé, dor, amor, sofri-
mento e tantas outras emoções eram descartadas pela Ciência nascente, 
mas agora elas estão sendo contempladas, através da Psicologia, Antro-
pologia e Neurociências. Muito provavelmente, essas e talvez ciências 
futuras irão se interessar cada vez mais por essa dimensão essencial-
mente humana e que ficou durante séculos à margem da investigação 
científica por incompetência, intolerância ou intransigência.

Os textos científicos são normalmente representados, pelo menos para 
o cidadão comum, por linguagem hermética, fórmulas incompreensíveis 
e explicações só acessíveis a um público restrito. Mesmo as obras de di-
vulgação científica geralmente só são lidas por especialistas, perdendo a 
intenção com que foram concebidas. É evidente que tais obras carecem 
de um chamariz ou de um maior encantamento para atrair o público 
leigo. Essa também é a tarefa do educador, do escritor, do literato e do 
cientista. Aliás, de todos verdadeiramente empenhados na propagação 
do conhecimento e na transmutação dos valores modernos, atualmente 
centrados no consumismo de bens matérias perecíveis e poluidores. 

Como foram treinados no âmbito de uma ciência extremamente ma-
terialista, a grande maioria dos cientistas não consegue desenvolver 
uma linguagem bem elaborada, harmoniosa e acessível ao grande pú-
blico. Por outro lado, como foram treinados no âmbito de um conhe-
cimento extremamente subjetivista e discursivo, a grande maioria dos 
literatos não consegue adentrar nos meandros da cientificidade. Eles 
próprios não tem interesse em mudar esta condição, talvez por receio 
de serem incompreendidos ou mesmo castigados pelas lideranças ou 
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pela comunidade a que pertencem. Esses dois extremos acabam difi-
cultando a interação dos discursos e o entendimento dos processos e 
fenômenos a que se propõem revelar. Com isso, a perda não é somente 
deles, mas de todos que poderiam se beneficiar com a colaboração mais 
estreita de ambos os lados.

Por certo, se a Ciência cultivasse mais a beleza, ela seria ainda mais 
atraente. A beleza da Literatura (e também da Ciência) é fundamental 
para atrair leitores, despertar novas ideias, tornar o trabalho intelectual 
mais agradável e eficiente. Pode parecer paradoxal que se evoque a im-
portância da beleza para as obras científicas, já que a Ciência é normal-
mente vista como uma atividade vinculada à exatidão e à neutralidade. 
Ora, exatidão não exclui a beleza e a neutralidade não passa de premis-
sa arrogante e sem fundamento. A beleza não faz mal a nenhum tipo de 
saber, quer ele seja essencialmente literário ou científico. Aliás, a beleza 
é fundamental ao conhecimento, pois é ela que desperta curiosidade, 
provoca motivação e anima

É certo que a linguagem científica se caracteriza por ser denotativa 
ou explicativa; ela procura informar com precisão, mas isso não quer 
dizer que ela tenha que ser avessa às figuras de linguagem. Em muitos 
casos, esse recurso é de fundamental importância para dar ênfase ou 
expressividade à linguagem.

Um desses casos é a metáfora, em que as palavras assumem sentido 
distinto daquele que tem normalmente. Por exemplo: “os igarapés são 
a urina da paisagem”. Evidentemente, igarapé não é urina, não tem 
sistema excretor como nos animais. Isso se refere ao fato de que, ao 
passar por uma região, as águas dos igarapés dissolvem e transportam 
os elementos químicos presentes nas rochas, nos solos e na vegetação e 
por isso são capazes de revelar o estado de saúde ambiental, ou seja, as 
condições geoquímicas e biológicas da região. Trata-se de uma situação 
análoga ao que se passa com a urina que drena o corpo (paisagem) e 
revela o estado ou condições de sua saúde geral.  

Essa metáfora sobre a urina da paisagem foi largamente utilizada pelo 
eminente ecólogo e professor Herald Sioli, quando se referia à Amazô-
nia, uma região dominada por floresta e água. Evidentemente, metáforas 
como essa, mesmo sendo carregadas de figura de linguagem, têm um ele-
vado poder explicativo, educativo e poético. Pena que a Ciência se utilize 
tão pouco delas. Pena que haja tão poucos Siolis no mundo científico. 

Ciência e Literatura são entidades ou instâncias que lidam com a lin-
guagem; ambas são lentes pra ver e interpretar os fenômenos que nos 
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cercam, incluindo os fenômenos internos, vinculados à inteligência, ra-
zão, sentimentos e sensibilidades de quaisquer outros tipos. Daí que toda 
Ciência deve carregar em si o dom precioso da poesia. Evidentemente, 
não se trata obrigatoriamente de versos ou sonetos, mas de linguagem 
assentada na harmonia e na beleza da composição das palavras. 

Pensar poeticamente é dizer coisas objetivas de maneira elegante. 
Assim, quando Fernando Pessoa diz que o poeta é um fingidor, não 
se está a dizer que ele é um mentiroso ou faltoso com a verdade, mas 
tão somente que ele pode se retratar também nas entrelinhas. De todo 
modo, e o mais importante, é que Poesia e Ciência se complementem; 
ambas são demasiadamente humanas, linguagens maravilhosas, ver-
dadeiras pontes. Assim, concordamos com Fernando Pessoa e também 
com Aristóteles, pois ambos são pensadores que construíram pontes 
para a humanidade atravessar rios de águas revoltas.

Todos os grandes cientistas são incrivelmente criativos e intuitivos. 
Para eles, o processo científico calcula, pondera, valida e demonstra, 
mas é a imaginação que cria. Por outro lado, toda criação intelectual 
nada tem a ver com seriedade, sisudez ou obtusidade do pensamento. 
Ela pode (talvez deva) ser propagadora da beleza universal que está em 
todo conhecimento. Assim, quando se diz que o cientista é um empe-
dernido adepto da seriedade, não se está a dizer que ele deve ser imune 
à beleza. Tão somente que ele pode se utilizar uma linguagem bem 
construída para retratar a realidade. Essa linguagem não precisa, obri-
gatoriamente, ser linear nem se prender ao texto discursivo; ela pode 
aparecer em forma de equações. Por exemplo, a equivalência massa-e-
nergia, segundo a famosa equação E = MC2 e também a força gravita-
cional como sendo diretamente proporcional entre o produto de massas 
e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas são 
expressões altamente poéticas, uma bela tessitura do conhecimento.

A linguagem esteticamente bem construída se torna fonte de encan-
tamento e esse é essencial no processo educacional, na promoção do 
saber humano. Sem encantamento, o ensinamento e a aprendizagem 
podem se tornar insossos e até inviáveis. Encantamento não é apenas 
estímulo para educar crianças, mas também instância e impulso para a 
busca de conhecimento profundo. 

Sendo assim, porque escamotear ou mesmo demonizar o encan-
tamento no discurso e nas práticas científicas? Infelizmente, alguns 
cientistas fazem questão de adotar um discurso truncado, obtuso e até 
incompreensível para parecerem cientificamente “puros”. Que horror! 
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Este tipo de “pureza” não agrada aos ouvidos, ao diálogo ou ao bom en-
tendimento. A pureza legítima da Ciência pode e deve ser manifestada 
e transmitida de forma leve e harmoniosa. 

Além das confrontações acima esboçadas, mostrando as diferenças e 
interrelações entre o texto literário e científico, há que considerar tam-
bém que certas poesias aportam muito conhecimento, enquanto certos 
artigos científicos são toscos, paupérrimos, pura verborragia. Tudo isso 
serve para demonstrar que, aprioristicamente, não há linha demarcató-
ria entre o texto poético e o texto científico. Nesse caso, é imprópria a 
afirmação de que a poesia porta a marca da estética enquanto o artigo 
científico, não. A beleza pode estar ausente ou presente em ambos e 
nesse último caso, ambos são literários, dotados da arte da escrita.

Ser cientista é ter habilidade para soltar a imaginação com diligência 
e cuidar para que as palavras coincidam o mais fielmente possível com 
a realidade que tenta retratar. Seu objeto e meio de atuação é o racio-
cínio correto, o pensamento analítico. Nesse sentido, Aristóteles tem 
razão quando diz que somos o que pensamos e o que dizemos; o pensa-
mento e a coisa pensada são a mesma coisa. Ser literato é ter habilidade 
para lidar com todo tipo de conhecimento, incluindo o científico e fazer 
dele uma instrumento de arte literária.

O bom cientista é aquele capaz de contornar os meandros que se-
param a Ciência de outras formas de conhecimento e também se apro-
fundar no desconhecido. Assim, é desejável que ele saiba utilizar e 
interpretar as metáforas, pois essas também são retratos da realidade 
que nos cerca. Do mesmo modo, o bom literato é aquele que tem a ca-
pacidade de contornar os meandros que separam a Literatura de outras 
formas de conhecimento e fazer disso uma apologia à beleza, ao desen-
volvimento humano e ao bem comum.

Tanto a Ciência como a Literatura são criações humanas, lidam com 
a realidade e devem servir à sociedade, mas costuma-se dizer que a 
primeira está interessada na Verdade e a segunda na Estética. Baseado 
nisso, uma pergunta é inevitável: - qual das duas é mais útil para a 
humanidade? Antes de penetrar nos meandros complicados e arrisca-
dos de qualquer resposta, convém rebater com outra pergunta: - que é 
a utilidade? Evidentemente, essa pergunta-resposta não explica nada, 
mas serve para provocar a reflexão e aqui já começa a se evidenciar a 
proximidade ou mesmo cumplicidade entre Ciência e Literatura, pois 
ambas são eminentemente reflexivas. 
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Para muitos, a utilidade da Ciência parece óbvia, pelos constantes 
avanços e benefícios trazidos para a saúde, para a produção de remé-
dios e de alimentos, para o combate a pragas e doenças; para o conforto 
e até para o aumento da longevidade humana. No entanto, a Ciência 
também tem contribuído para o aumento da depredação dos recursos 
naturais, da contaminação ambiental e até da ameaça à sobrevivência 
humana pelo aparato bélico que ajudou a construir.

Para muitos outros, a utilidade da Literatura pode ser aquilatada pelo 
sentido estético e o prazer que ela proporciona; pelas ideias criativas 
que ela veicula e pela oportunidade que ela cria para a reflexão e o 
melhor conhecimento do mundo e de nós mesmos. No entanto, a Lite-
ratura pode também contribuir para a maldade, perversão das ideias, 
mal-estar, aniquilação de ânimo, para o aumento de conflitos e até para 
a conclamação à guerra. 

Assim, do ponto de vista da utilidade, não há como separar Ciência e 
Literatura, pois ambas podem ser benéficas ou maléficas, dependendo 
da maneira e intenção de como são empregadas. Ambas são faces de 
uma mesma moeda e podem contribuir tanto para a valorização como 
para a depreciação da condição humana. Nesse cenário de complexida-
des e incertezas, talvez o mais importante seja propiciar condições para 
que as fronteiras entre ambas sejam atenuadas e a humanidade para 
extrair delas o melhor possível, para a compreensão da vida, do mundo 
e de si mesma. Para isso, a educação é um fator primordial.

A educação escolar, em todos os níveis, deve ser a base, o exercício e 
o estímulo para o cultivo da Ciência, da Literatura e demais formas de 
conhecimento. Nesse contexto, é preciso que haja cientistas e professores 
engajados, prospectivos e que não se deixem prender pelas amarras da 
burocracia ou pelas exigências da produtividade frenética, típica da in-
dústria de bens materiais e onde o lucro e o consumismo ditam as regras.

A educação é um ato de devotamento ao outro. Ela é colaborativa e 
opera em mão dupla, incluindo aqueles que desejam e tem a missão 
de ensinar e aqueles que desejam ou precisam aprender. Desejos de 
dominação ou opressão nunca fizeram bem ao processo educacional 
centrado no senso de democracia, cidadania e humanização.

Concluímos realçando o compromisso que as obras literárias e cien-
tíficas devem ter com o conhecimento, a verdade, a justiça e a beleza, 
pois são esses parâmetros que engrandecem o ser humano e ajudam na 
preservação das condições naturais do nosso planeta. 
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