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Ennio Candotti (*)

Os limites das certezas

empre que divulgamos certezas sugeridas pelas te-
orias científicas deveríamos contar também em que
condições as verdades enunciadas valem, quais são
os limites destas certezas. O leitor leigo muitas ve-
zes é levado a acreditar que “as verdades da ciên-

cia” são universais e que se a natureza, por vezes, não se
comporta como a ciência determina é ela, natureza, que
está equivocada ou nossas observações são “imprecisas.

Diz a física, por exemplo, que um corpo cai com
a mesma aceleração em qualquer ponto da superfície da
Terra, mas se fizermos essa simples experiência verifica-
mos que uma folha e uma pedra não caem do mesmo
modo. A física está errada? Não, apenas faltou dizer que
o mesmo comportamento ocorre quando a experiência
da queda é realizada de modo a minimizar o efeito do ar
sobre o movimento dos corpos...

De fato, quando estudamos uma mudança no com-
portamento da natureza ou os efeitos de um determinado
agente de transformações naturais é recomendável, sem-
pre que existam aspectos desconhecidos na caracterização
desse fenômeno, adotar uma postura crítica, cautelosa,
quando se apresentam certezas conclusivas sobre causas e
efeitos estudados, sejam eles positivos ou negativos.

Isso vale tanto quando estudamos as leis da natu-
reza como quando examinamos os efeitos de suas apli-
cações nos ambientes e organismos vivos – particular-
mente nos seres humanos.

Exemplos são os efeitos colaterais dos medicamen-
tos ou da exposição de células a doses fracas de radiação
(fracas em relação a quê?)  ou ainda quando tratamos do
impacto da transferência de um inseto ou de uma planta
de um ambiente a outro. Seja ela transgênica ou não.

Dizer o que não se sabe, descrever os limites de
validade de nossos conhecimentos é sem dúvida mais
difícil do que dizer o que se sabe, mas é de fundamental
importância se desejamos persuadir o leitor leigo – ou o
consumidor – e preservar os laços de credibilidade que
unem as instituições científicas e a sociedade.

Uma confiança em que, em nossos tempos, o te-
mor e a admiração se revezam, em graus  distintos. Cabe-
nos zelar por essa credibilidade e impedir que omissões
de informação ou conclusões apressadas a respeito de
fatos da ciência e suas repercussões no ambiente e na
sociedade alimentem tensões.

Cabe às instituições e sociedades científicas a função
de cultivar em seus laboratórios e publicações o bom sen-
so, o rigor na avaliação da confiabilidade e da responsabi-
lidade social das informações – seus limites – divulgadas.

Cabe sobretudo a elas a responsabilidade de zelar
para que os órgãos e comissões de avaliação e controle
de produtos e resultados das pesquisas, básicas ou aplica-
das, estejam protegidos, formal e financeiramente, dos
seus promotores e realizadores, e sejam efetivamente in-
dependentes em seus juízos e recomendações.

Ao observar que é cada vez mais curta a distân-
cia entre a verificação, em  bancada de laboratório, do
uso destes resultados e sua circulação nas prateleiras dos
mercados, a responsabilidade ética das instituições cien-
tíficas é crescente.

A sociedade nos observa com esperança. E ao
avaliar os riscos e vantagens das aplicações das ciências,
ainda nos oferece algum crédito. Creio eu porém, que
esse crédito também tem limites e não podemos traí-lo.
Toda omissão será julgada com severidade. Ainda há al-
gum tempo – e bom senso – para refletir sobre nossa
missão. Falta apenas refletir.
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