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A República da Ciência: teoria política e económica 
 
 

Introdução 
O meu título pretende sugerir que a comunidade de cientistas está organizada de uma 
forma que se assemelha em certas características a um corpo político, e que trabalha de 
acordo com princípios económicos semelhantes àqueles que regulamentam a produção de 
bens materiais. Muito do que eu tenho para dizer será do conhecimento comum entre os 
cientistas, mas acredito que reformula o assunto sob um ponto de vista diferente, que tanto 
pode tirar partido com dar um contributo para a teoria política e económica. Porque na livre 
cooperação entre cientistas independentes iremos encontrar um modelo muito simplificado 
de uma sociedade livre, que apresenta de forma isolada alguns dos seus aspectos básicos,  
mais difíceis de identificar entre das funções compreensivas de um organismo nacional. 
A primeira coisa a esclarecer é que os cientistas, ao fazer as suas próprias escolhas dos 
problemas e ao persegui-los à luz do seu próprio julgamento pessoal, estão de facto a 
cooperar como membros de uma organização fortemente ligada. A questão pode ser 
resolvida considerando o caso oposto, em que os indivíduos estão empenhados numa tarefa 
comum, sem que seja de forma alguma coordenada. Um grupo de mulheres a descascar 
ervilhas trabalha na mesma tarefa, mas os seus esforços individuais não são coordenados. O 
mesmo é verdadeiro para uma equipa de jogadores de xadrez. Isso demonstra-se pelo facto 
de que o montante total de ervilhas em grão e do número total de jogos ganhos não serem 
afectados pelo facto de os membros do grupo estarem isolados uns dos outros. Considere-se, 
pelo contrário, o efeito que um isolamento completo dos cientistas teria sobre o progresso da 
ciência. Cada cientista continuaria durante algum tempo o desenvolvimento de problemas 
derivados da informação inicialmente disponível para todos. Mas esses problemas em breve 
esgotariam, e na ausência de informações sobre os resultados alcançados pelos outros, 
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deixariam de aparecer novos problemas, e o progresso científico paralisaria. 
Isso mostra que as actividades dos cientistas são, de facto, coordenadas, e também mostra o 
princípio da sua coordenação, que consiste na adaptação dos esforços de cada um com os 
resultados até aí obtidos pelos outros. Podemos chamar a isso uma coordenação das 
iniciativas independentes por ajuste mútuo - de iniciativas que são coordenados porque 
cada um leva em conta todas as outras iniciativas a operarem no mesmo sistema. 
 
Coordenação espontâneo de iniciativas independentes 
Quando posto colocar nestes termos abstractos, o princípio da coordenação espontânea de 
iniciativas independentes pode parecer obscuro. Permitam-me então ilustrar isso com um 
exemplo simples. Imagine que são dadas as peças de um quebra-cabeças muito grande, e 
suponha-se que por algum motivo é importante que o nosso quebra-cabeças gigante será 
montada no menor tempo possível. Naturalmente tentamos acelerar este processo através 
da contratação de um certo número de auxiliares - a questão é saber de que forma é que 
estes poderiam ser melhor utilizados. Suponha-se que compartilhamos as peças do quebra-
cabeças em partes iguais entre os auxiliares e deixamos cada um deles a trabalhar em 
separado no seu lote específico. É fácil ver que este método, que seria muito apropriado 
para um número de mulheres descascarem ervilhas, seria totalmente ineficaz neste caso, 
pois poucas das peças atribuídas a um assistente particular encaixariam. Poderíamos fazer 
um pouco melhor, fornecendo cópias de todas as peças a cada auxiliar e, eventualmente, de 
algum modo reunir os vários resultados. Mas mesmo com este método a equipe não 
superaria em muito o desempenho de um indivíduo. A única maneira como os assistentes 
podem efectivamente colaborar, e superam em muito o que qualquer um deles poderia fazer, 
é deixa-los trabalhar na colocação do quebra-cabeças, à vista dos outros, para que cada vez 
que uma parte seja colocada em por um ajudante, todos os outros imediatamente possam 
ver qual a próxima etapa que em consequência se torna possível. Neste sistema cada um 
agirá por sua própria iniciativa, respondendo às últimas conquistas dos outros, e a 
conclusão da tarefa conjunta vai ser acelerada. Em resumo esta é a maneira pela qual uma 
série de iniciativas independentes se organizam para uma realização conjunta através de 
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ajustes mútuos em todas as fases sucessivas da situação criada pelos outros que estão a 
agir da mesma forma. 
Essa auto-coordenação de iniciativas independentes conduz a um resultado comum, que não 
é premeditado por qualquer um daqueles que o criam. A sua coordenação é guiada como que 
por "uma mão invisível" para a descoberta conjunta de um sistema oculto das coisas. Como 
o seu resultado final é desconhecido, este tipo de cooperação só pode avançar por etapas, e o 
desempenho total será óptimo se cada um dos passos consecutivos for decidido pela pessoa 
mais competente para o fazer. Podemos imaginar que essa condição se cumpre  na 
montagem em conjunto de um puzzle, se cada um estiver atento às novas oportunidades 
que surgem numa secção específica do jogo até aí concluído, e também se mantém atento a 
um determinado lote de peças , de modo a enquadrá-los logo que a oportunidade se 
apresenta. A eficácia de um grupo de ajudantes será então superior ao de qualquer membro 
isolado, na medida em que qualquer membro do grupo vai sempre descobrir uma nova 
oportunidade para juntar uma peça do quebra-cabeças de uma forma mais rápida do que 
qualquer pessoa isolada poderia ter feito sozinha. 
Qualquer tentativa de organizar o grupo de auxiliares sob uma única autoridade eliminaria 
suas iniciativas independentes e, assim, reduziria a sua eficácia conjunta à eficácia de uma 
única pessoa a orientar a operação a partir do centro. Seria, na realidade, paralisar a sua 
cooperação. 
No essencial, o mesmo é verdade para o avanço da ciência através de iniciativas 
independentes que se ajustam consecutivamente aos resultados obtidos por todos os outros. 
Desde que cada cientista continue a fazer a melhor contribuição que é capaz, e que ninguém 
possa melhorar (excepto se abandonar o problema da sua própria escolha e, assim, causar 
uma perda total para o avanço da ciência), podemos afirmar que a busca da ciência por 
iniciativas independentes e auto-coordenadas assegura a organização mais eficiente 
possível do progresso científico. E podemos acrescentar, ainda, que qualquer autoridade 
central que se comprometa a orientar o trabalho do cientista praticamente paralisaria o 
progresso da ciência. 
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O mercado como coordenação por ajuste mútuo 
O que disse sobre a melhor coordenação possível dos diferentes esforços científicos por um 
processo de auto-coordenação pode recordar a auto-coordenação conseguida pelos 
produtores e consumidores que operam num mercado. Foi, de facto, com isso em mente que 
eu falei da "mão invisível" a guiar a coordenação de iniciativas independentes para um 
avanço máximo de ciência, assim como Adam Smith, invocou "a mão invisível" para 
descrever a realização da melhor satisfação material quando os produtores independentes e 
os consumidores se guiam pelos preços dos produtos no mercado. Estou a sugerir, na 
verdade, que a coordenação das funções do mercado, são um caso especial de coordenação 
por ajuste mútuo. No caso da ciência, o ajuste ocorre ao tomar conhecimento dos resultados 
publicados por outros cientistas, enquanto que no caso do mercado, o ajuste mútuo é 
mediada por um sistema de preços que difunde as relações correntes de troca, que fazem 
com que a oferta encontre a procura. 
Mas o sistema de preços que regulam o mercado não só difunde informações, à luz do qual 
os agentes económicos podem ajustar mutuamente as suas acções, como também lhes dá 
um incentivo para exercer a economia em termos monetários. Veremos que, em 
contrapartida, o cientista que responde directamente à situação intelectual criada  pelos 
resultados publicados de outros cientistas é motivado pelas actuais normas profissionais. 
No entanto, no sentido mais amplo do termo, as decisões de um cientista que escolhe um 
problema e o persegue, com a exclusão de outras avenidas possíveis de investigação, pode-se 
dizer que têm um carácter económico. Porque as suas decisões são projectadas para 
produzir o melhor resultado possível com o uso de um inventário limitado de recursos 
materiais e intelectuais. O cientista cumpre este propósito pela escolha de um problema que 
não seja para si nem muito difícil, nem muito fácil. Para aplicar-se a um problema que não 
explore em pleno as suas faculdades é desperdiçar algumas das suas faculdades, enquanto 
que se atacar um problema que muito difícil seria desperdiças por completo as suas 
faculdades. O psicólogo K. Lewin observou que uma pessoa nunca se envolve totalmente, 
nem num problema demasiado difícil, nem num problema demasiado fácil. A linha que o 
cientista deve escolher deve, portanto, ser a de máximo ego-envolvimento, que é a linha de 
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maior emoção ou excitação, que sustenta a atenção e o esforço de pensamento mais 
intensos. A escolha estará condicionada, em certa medida pelos recursos disponíveis para o 
cientista, em termos de materiais e assistentes, mas não seria prudente escolher o seu o 
problema de modo a garantir que nenhum desses recursos seja desperdiçado. Não deveria 
hesitar em suportar essas perdas, se isso o levar a problemas mais profundos e mais 
importantes. 
 
Normas (standards) de mérito profissional 
É aqui que as normas profissionais entram na motivação do cientista. Este avalia a 
profundidade de um problema e a importância de sua solução potencial principalmente 
pelos padrões de mérito científico aceites pela comunidade científica - embora a sua obra 
possa exigir que esses padrões sejam modificados. O mérito científico depende de uma série 
de critérios que se devem aqui enumerar em três categorias. Estes critérios não são 
totalmente independentes uns dos outros, mas não posso analisar aqui as suas relações 
mútuas. 
 
Plausibilidade 
(1) O primeiro critério que uma contribuição para a ciência deve preencher, a fim de ser 
aceite, é um grau suficiente de plausibilidade. As publicações científicas são 
constantemente assolada por aldrabões, fraudes e trapalhões, cujas contribuições devem ser 
rejeitadas para que as revistas não sejam inundadas por eles. Esta censura não só deve 
eliminar os absurdos óbvio, mas muitas vezes deve recusar a publicação de um artigo 
apenas porque as suas conclusões parecem inadequadas à luz dos conhecimentos científicos 
actuais. É mesmo difícil iniciar uma investigação experimental, se o problema não for 
considerado cientificamente sólido. Poucos laboratórios aceitariam hoje um estudante de 
percepção extra-sensorial, e até mesmo um projecto para testar uma vez mais a 
transmissão hereditária de caracteres adquiridos, pois ambos seriam severamente 
desencorajado desde o início. Além disso, mesmo que todos esses obstáculos fossem 
superados, e saísse um documento assinado por um autor de grande destaque na ciência, 
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poderia ser totalmente descartado, pela simples razão que os seus resultados entram 
nitidamente em conflito com o parecer científico actual sobre a natureza das coisas. 
Vou ilustrar isto com um exemplo que usei em outro lugar[1]. Uma série de experimentos 
simples,  publicados em Junho de 1947 por Lord Rayleigh na revista Proceedings of the 
Royal Society - um distinto Fellow da Sociedade - pretendia mostrar que quando os átomos 
de hidrogénio encontram um fio de metal lhe transmitir energia até para cem electrão volts. 
Isto, se verdadeiro, teria sido muito mais revolucionário do que a descoberta da fissão 
nuclear por Otto Hahn. No entanto, quando perguntei a físicos o que pensavam sobre ele, 
encolheu simplesmente os ombros. Não conseguiram encontrar falhas na experiência, mas 
ninguém acreditava nos seus resultados, nem achava que valia a pena repetir a 
experiencia. Simplesmente ignoraram-na. Uma possível explicação para as experiências 
Lord Rayleigh é dado no meu Personal Knowledge [2]. Não parece que os físicos tenham 
perdido alguma coisa por descartarem esses resultados.  
 
Valor científico 
(2) O segundo critério pelo qual o mérito de uma contribuição é avaliada pode ser descrito 
como o seu valor científico, um valor que é composto pelos três coeficientes seguintes: (a) a 
sua precisão, (b) a sua importância sistemática, (c) o interesse intrínseco do seu objecto. 
Podemos ver como o conjunto dessas três pontuações entram no valor de um artigo de física, 
em comparação com um de biologia. As coisas inanimadas estudadas pela física são muito 
menos interessantes do que os seres vivos, que são objecto da biologia. Mas a física faz-se 
pela sua grande precisão e amplo alcance teórico sobre do seu objecto pouco interessante, 
enquanto que a biologia compensa a sua falta de rigor e beleza teórica com a sua matéria 
excitante. 
 
Originalidade 
(3) uma contribuição de suficiente plausibilidade e com um determinado valor científico 
pode ainda variar em relação à sua originalidade - o terceiro critério do mérito científico. 
Para efeitos de pedido de patente, a originalidade das invenções técnicas é avaliada em 
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termos do grau de surpresa que a invenção pode causar entre aqueles familiares com a arte. 
Da mesma forma, a originalidade de uma descoberta é avaliada pelo grau de surpresa que 
sua comunicação dever suscitar entre os cientistas. O inesperado de uma descoberta 
sobrepõe-se à sua importância sistemática, mas a surpresa causada pela descoberta, e que 
nos leva a admirar a sua ousadia e criatividade, é algo diferente. Diz respeito ao acto de 
produção da descoberta. Há descobertas da maior ousadia e criatividade, como por exemplo 
a descoberta de Neptuno, mas que não têm grande importância sistemática. 
 
Sobreposição de vizinhanças 
Os critérios de plausibilidade e de valor científico tendem a reforçar a conformidade, mas o 
valor atribuído à originalidade encoraja a dissidência. Esta tensão interna é essencial para 
orientar e motivar o trabalho científico. Os padrões profissionais da ciência devem impor 
um quadro de disciplina e, ao mesmo tempo incentivar a revolta contra ele. Devem exigir 
que, para ser levada a sério, uma investigação deve conformar-se em grande parte de 
acordo com as crenças actualmente predominante sobre a natureza das coisas, enquanto 
que, para ser original,  deve permitir, em certa medida, ir contra elas. Assim, a autoridade 
da opinião científica reforça os ensinamentos da ciência em geral, inclusive com o propósito 
de promover a sua subversão em certos pontos específicos. 
 
Esta dupla função das normas profissionais em ciência não é mais do que o resultado lógico 
da crença de que a verdade científica é um aspecto da realidade, e que a ortodoxia da 
ciência é ensinada como um guia que deve permitir ao novato fazer eventualmente os seus 
contactos com essa realidade. A autoridade de padrões científicos é, portanto, também 
exercida com o propósito de fornecer fundamentos independentes para a oposição a esses 
padrões. A capacidade de renovação através de evocar e assimilar a oposição a si mesma 
parece ser logicamente inerente às fontes da autoridade exercida pela ortodoxia científica. 
Mas quem é, exactamente, que exerce a autoridade desta ortodoxia? Mencionei a opinião 
científica como o seu agente. Mas isto levanta um problema sério. Nenhum cientista tem 
por si uma compreensão sólida de mais de uma fracção ínfima do domínio total da ciência. 
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Como pode um agregado de tais especialistas possivelmente formar uma opinião comum? 
Como podem eles exercer em conjunto a função delicada de impor uma visão científica 
actual sobre a natureza das coisas, e a avaliação corrente das contribuições científicas 
propostas, mesmo encorajando uma originalidade que modifiquer essa ortodoxia? Na busca 
da resposta a esta pergunta, poderemos descobrir ainda outro princípio organizacional que 
é essencial para o controle de uma multiplicidade de iniciativas científicas independentes. 
Este princípio baseia-se no facto de que, embora os cientistas podem exercer um juízo 
reconhecidamente competente apenas sobre uma pequena parte da ciência, normalmente 
podem julgar uma área adjacente aos seus próprios estudos, que seja suficientemente 
ampla para incluir alguns domínios em que outros cientistas se especializaram. Temos, 
assim, um considerável grau de sobreposição entre as áreas em que um cientista pode 
exercer um sólido julgamento crítico. E, claro, cada cientista que pertence a um grupo de 
competências sobrepostas também será membro de outros grupos do mesmo tipo, de modo 
que toda a ciência acaba por ser coberta por cadeias e redes de vizinhanças que se 
sobrepõem. Cada elo nestas cadeias e redes estabelece um certo acordo entre as avaliações 
feitas pelos cientistas ligados a domínios que se sobrepõem, e, portanto, de uma vizinhança 
sobreposta para outra, estabelecem-se acordos sobre a avaliação do mérito científico através 
todos os domínios da ciência. Com efeito, através destas vizinhanças sobrepostas 
prevalecem normas uniformes de mérito científico em toda a amplitude da ciência, da 
astronomia à medicina. Esta rede é a sede da opinião científica. A opinião científica é uma 
opinião que não é detida por qualquer mente humana única, mas é uma opinião que, 
dividida em milhares de fragmentos, reside numa multidão de indivíduos, cada um dos 
quais subscreve em segunda mão o parecer de outros, apoiando-se sobre as cadeias 
consensuais que o ligam através  a todos os outros através de uma sequência de vizinhanças  
que se sobrepõem. 
 
Autoridade 
Admite-se que a autoridade científica não é igualmente distribuída por todo o corpo de 
cientistas; alguns ilustres membros da profissão predominam sobre outros com uma posição 
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mais júnior. Mas a autoridade da opinião científica permanece essencialmente mútua e 
estabelece-se entre cientistas, não acima deles. Cientistas que exercem a sua autoridade 
sobre todos os outros. Admite-se que o corpo de cientistas, como um todo, assegura a 
autoridade da ciência sobre o público leigo. Controla assim também o processo pelo qual os 
jovens são treinados para virem a ser membros da profissão científica. Mas uma vez que o 
novato alcança o grau de cientista independente, não há mais nenhum superior acima dele. 
A sua submissão à opinião científica está agora vinculada pela sua união de uma cadeia de 
apreciações mútuo, dentro da qual ele é chamado a assumir a sua quota de igual 
responsabilidade para com a autoridade à qual se submete. 
Que seja claro, mesmo sem entrar em detalhes, como são grande e variados os poderes 
exercidos por essa autoridade. As nomeações para cargos em universidades e outros 
lugares, que oferecem oportunidade de estudos independentes, são preenchidas de acordo 
com a apreciação dos candidatos pela opinião científica. Os revisores (“refereees”) de 
relatórios sobre os trabalhos submetidos a revistas têm por missão  afastar as contribuições 
que a opinião científica corrente condena como não fundamentada, e que a opinião científica 
controla, uma vez mais, a questão dos livros de texto, na medida em que pode fazer vingar 
ou inviabilizar a sua influência através das revisões em revistas científicas  Os 
representantes da opinião científica analisam os artigos de revistas ou de literatura popular 
de outros que se arriscam a espalhar pontos de vista contrários à opinião científica. O 
ensino de ciências nas escolas é controlado da mesma forma. E, de facto, toda a perspectiva 
do homem sobre o universo é condicionada por um reconhecimento implícito da autoridade 
da opinião científica. 
Já mencionei anteriormente que a uniformidade dos padrões científicos em toda a ciência 
torna possível a comparação entre o valor das descobertas em campos tão diferentes como a 
astronomia e a medicina. Esta possibilidade é de grande valor para a distribuição racional 
dos esforços e dos recursos materiais nos vários ramos da ciência. Se o mérito mínimo pelo 
qual uma contribuição é qualificado para aceitação por revistas fosse muito mais baixo num 
ramo da ciência do que noutro, isso seria claramente suficiente para causar um maior 
esforço nesse ramo anterior quando em comparação com o último. Essa é de facto o princípio 
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que subjaze à distribuição racional de subsídios para a prossecução da investigação. Os 
subsídios devem ser reduzidos nas zonas onde a produção em termos de mérito científico 
tende a ser baixa, e devem ser antes canalizados para os pontos de crescimento da ciência, 
onde se pode ser esperar que mais meios financeiros possam produzir um trabalho de maior 
valor científico. Não importa para este efeito, se o dinheiro vem de uma autoridade pública 
ou de fontes privadas, nem se este é pago por algumas fontes ou por um grande número de 
benfeitores. Desde que cada alocação siga a orientação da opinião científica, dando-se 
preferência aos cientistas e aos assuntos mais promissores, a distribuição de bolsas 
tenderão automaticamente a obter o máximo proveito para o avanço da ciência como um 
todo. Fá-lo-ão, de qualquer modo, na medida em que a opinião científica oferece a melhor 
valoração possível do mérito científico e das perspectivas para o desenvolvimento posterior 
do talento científico. 
A opinião científica pode, naturalmente, por vezes estar enganado, e como resultado disso 
um trabalho heterodoxo de grande originalidade e de alto mérito pode ser desencorajado ou 
ser totalmente suprimido por algum tempo. Mas são riscos que se devem assumir. Só a 
disciplina imposta por uma opinião científica eficaz pode evitar a adulteração da ciência por 
aldrabões e curiosos. Em algumas partes do mundo onde não existe uma opinião científica 
sólida e com autoridade, a investigação estagna por falta de estímulo, enquanto que 
reputações pouco sólidas crescem com base em feitos banais ou mera apresentações vazias 
de conteúdo. A política e os negócios jogam com as nomeações e com as concessões de 
subsídios para a investigação; as revistas tornam-se feitas ilegíveis, por inclusão de tanto 
lixo. 
Além disso, apenas uma opinião científica forte e unida, que imponha o valor intrínseco do 
progresso científico na sociedade em geral, pode ter o apoio do público em geral para a 
investigação científica. Só garantindo o respeito popular pela sua própria autoridade, pode 
a opinião científica salvaguardar a independência completa dos cientistas maduros e a livre 
divulgação de seus resultados, que em conjunto garantem a espontânea coordenação dos 
esforços científicos em todo o mundo. Estes são os princípios organizacionais em que têm 
sido alcançados no século XX avanços sem precedentes da ciência. Embora seja fácil de 
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encontrar falhas no seu funcionamento, continuam ainda a ser os únicos princípios pelos 
quais este vasto domínio da criatividade colectiva pode ser eficazmente promovido e 
coordenado. 
 
Orientação Social 
Durante os últimos vinte ou trinta anos, tem havido muitas sugestões e pressões para 
orientar o progresso da investigação científica no sentido do bem-estar público. Falarei 
principalmente daqueles que testemunhei na Inglaterra. Em Agosto de 1938, a Associação 
Britânica para o Avanço da Ciência fundou uma nova divisão, para as relações sociais e 
internacionais de ciência, que foi em grande parte motivada pelo desejo deliberado de 
orientar socialmente o progresso da ciência. A este programa foi dada a expressão mais 
extrema pela Association of Scientific Workers (Associação dos Trabalhadores Científicos) 
na Grã-Bretanha. Em Janeiro de 1943, a Associação encheu uma grande sala, em Londres, 
com uma reunião em que participaram muitos dos cientistas mais destacados do país, e 
decidiu - nas palavras que oficialmente resumiram a conferência - que a investigação não 
mais deveria ser feita para si própria, como um fim por si mesma. Relatórios da Rússia 
Soviética descrevendo a pesquisas científicas de acordo com os planos estabelecidos pela 
Academia de Ciências, com vista a apoiar os planos económicos Quinquenais, incentivaram 
a referida resolução. 
Apreciei os sentimentos generosos que actuam na aspiração de orientar o progresso da 
ciência para canais socialmente benéficos, mas eu mantenha o que esse objectivo é 
impossível e mesmo absurdo. 
Um exemplo mostra o que eu quero dizer com esta impossibilidade. Em Janeiro de 1945, 
Lord Russell e eu estávamos juntos no programa Brains Trust, da BBC. Fomos 
questionados sobre as possíveis usos técnicas da teoria da relatividade de Einstein, e 
nenhum de nós conseguiu pensar em algum. Isto foi cerca de quarenta anos após a 
publicação da teoria, e cinquenta anos após o início do trabalho que levou à sua descoberta 
por Einstein. Foi 58 anos depois da experiência de Michelson-Morley. Mas, na verdade, a 
aplicação técnica da relatividade, que nem Russell nem eu conseguimos imaginar, seria 
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revelada dentro de alguns meses pela explosão da primeira bomba atómica. A energia da 
explosão foi libertada em detrimento da massa de acordo com a equação relativista E = mc2, 
uma equação que estava prestes a aparecer na capa da revista Time, como um símbolo da 
sua suprema importância prática. 
Talvez Russell e eu tivéssemos obrigação de ter feito melhor para antecipar essas aplicações 
da relatividade, em Janeiro de 1945, mas é evidente que Einstein não poderia ter tido em 
conta essas consequências futuras, quando começou a estudar o problema que levou à 
descoberta da relatividade, ao virar do século. Uma dúzia ou mais de importantes 
descobertas teriam ainda ser feitas antes da relatividade poder ser combinada com elas e 
produzir o processo técnico que abriu a era atómica. 
Qualquer tentativa de orientação da investigação científica para uma finalidade diferente 
da sua é uma tentativa para a desviar dos avanços da ciência. Podem acontecer 
emergências em que todos os cientistas de bom grado aplicam os seus dons para missões de 
interesse público. É possível que se possa vir a abominar o progresso da ciência e a parar 
com toda a investigação científica, ou pelo menos alguns dos seus ramos, tal como os 
soviéticos pararam com a investigação em genética há 25 anos. Pode-se matar ou mutilar o 
avanço da ciência, você não se lhe pode dar forma. Porque a ciência só poderá avançar por 
etapas essencialmente imprevisíveis, perseguindo os seus próprios problemas, e os 
benefícios práticos desses avanços serão incidentais e, portanto, duplamente imprevisíveis. 
Ao dizer isso, eu não me esqueci, mas simplesmente pus de lado, a grande quantidade de 
trabalho científico actualmente realizado nos laboratórios industriais e governamentais. [3] 
Ao descrever aqui o crescimento autónomo da ciência, tenho tido plenamente em conta a 
relação da ciência com a tecnologia. 
 
Ineficácia 
Mas mesmo aqueles que aceitam a autonomia do progresso científico podem-se sentir 
irritados por permitir que um processo tão importante possa seguir em frente sem se tentar 
controlar a coordenação das suas iniciativas fragmentárias. O período de altas expectativas 
e aspirações após a última guerra produziu um evento que ilustra a impossibilidade desta 
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tarefa mais limitada. 
O incidente teve origem na Universidade Grants Committee, que enviou um memorando 
para a Royal Society no verão de 1945. O documento, assinado por Sir Charles Darwin, 
solicitava o auxílio da Royal Society para garantir "o desenvolvimento equilibrado da 
ciência no Reino Unido". Era este o seu título. 
A proposta excluía os estudos de graduação e que visavam os assuntos mais avançados que 
são ensinados através da investigação. A sua principal preocupação era com a falta de 
coordenação entre as universidades para assumirem os assuntos "raros", que exigem um 
estudo por especialistas em apenas alguns lugares, ou, mesmo em alguns casos, talvez 
apenas em um único local. Isto estava ligado com a apreensão de que as nomeações são 
preenchidas de acordo com os ditames da moda, e como resultado disso alguns assuntos da 
maior importância estão a ser feitos com menos vigor do que outros de menor importância. 
Propunha que um mecanismo de coordenação fosse criado para nivelar essas lacunas e 
redundâncias. A Royal Society foi convidada para elaborar, através de suas Comissões 
Sectoriais, que abrangem as principais divisões da ciência, as listas dos assuntos dignos de 
preferência, a fim de preencher essas lacunas. Tais inquéritos deveriam ser renovadas no 
futuro, para orientar a University Grants Committee (Comissão de Bolsas Universitárias) 
na manutenção do equilíbrio dos esforços científicos em todos os sectores de investigação. 
A proposta de Sir Charles Darwin circulou pelos secretários da Royal Society e pelos 
membros das Comissões Sectoriais, junto com um relatório das discussões anteriores das 
propostas do Conselho e outros grupos de membros (Fellows). O relatório reconheceu que a 
coordenação dos estudos superiores nas universidades era defeituoso ('casual') e aprovou o 
projecto de inquéritos periódicos pela Royal Society, provavelmente  anuais, para exame das 
lacunas e redundâncias. Os membros das Comissões Sectoriais foram convidados a 
preparar, para apreciação pela próxima reunião do Conselho, uma lista dos assuntoss que 
sofrem de negligência. 
Confrontado com este pedido, que considerou no melhor ser sem sentido, escrevi ao 
Secretário (o falecido Sir Alfred Egerton) para expressar as minhas dúvidas. Argumentei 
que a prática actual de preencher as cadeiras vagas pelo candidato mais eminente que a 
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universidade pode atrair é a melhor salvaguarda para a distribuição racional dos esforços 
entre linhas rivais da pesquisa científica. Como exemplo (que deveria agradar a Sir Charles 
Darwin dado ser um físico), recordei as nomeações sucessivas para a cadeira de física, em 
Manchester, durante os últimos 30 anos. Manchester tinha eleito para esta cadeira 
Schuster, Rutherford, W. L. Bragg e Blackett, por esta ordem, cada um dos quais 
representava na época uma secção "rara" da física: a radioatividade, a espectroscopia, a 
cristalografia de raios X e os raios cósmicos, respectivamente. Afirmei que o Manchester 
tinha agido correctamente e que teria sido mau prestar atenção às reivindicações de 
assuntos que não tinham produzido, ao tempo, homens de habilidade comparável. Porque o 
critério principal para a oferta de mais oportunidades para um novo assunto é o 
aparecimento de um número crescente de cientistas de renome nesse domínio e a redução 
de iniciativas criadora noutras disciplinas, sugerindo que se devem retirar daí recursos. 
Embora admitindo que, em certas ocasiões, pode ser necessário afastar-se dessa política, 
pedi que fosse reconhecida como a agência essencial para manter um desenvolvimento 
equilibrado da investigação científica. 
A resposta de Sir Alfred Egerton foi simpático, e, através dele, as minhas opiniões foram 
levadas ao conhecimento dos membros das Comissões Sectoriais. No entanto, as Comissões 
reuniram, e eu participei como devia na compilação de uma lista de "assuntos 
negligenciados" em química. O resultado, porém, parecia tão vago e trivial (como ilustrarei 
a seguir com um exemplo) que escrevi para ao presidente da Comissão de Química a dizer 
que eu não iria apoiar as recomendações da Comissão, se eles devem ser submetidos ao 
Senado da minha universidade. 
No entanto, as minhas preocupações mostraram-se desnecessárias. O ponto de vista de que 
“uma condição satisfatória em cada ciência iria acontecer naturalmente, desde que cada 
universidade escolhesse sempre os melhores líderes que se distinguissem para esse posto, 
independentemente da sua especialização" foi-se espalhando entre os presidentes das 
Comissões Sectoriais. Embora outros ainda manifestassem o receio de que isso contribuiria 
para peso excessivo dos assuntos de moda, o resultado foi, na melhor das hipóteses, 
inconclusivo. O próprio Darwin havia, de facto, já declarado os relatórios das Comissões 
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Sectoriais como 'decepcionante'. 
A acção foi encerrada ao fim de um ano após ter iniciada, com uma carta circular aos vice-
reitores das universidades britânicas, assinada por Sir Alfred Egerton, como secretário, em 
nome do Conselho da Royal Society, sendo enviado uma cópia para o University Grants 
Committee. A circular incluía cópias dos relatórios recebidos das Comissões Sectoriais e 
recomendava-as em geral. Mas no corpo da carta apenas um pequeno número dessas 
recomendações foram especificados como sendo de especial importância. Essa lista continha 
sete recomendações para a criação de novas escolas de investigação, mas nada dizia sobre a 
forma como essas novas escolas deviam ser coordenadas com as outras actividades 
existentes em todo o Reino Unido. O impacto deste documento sobre as universidades 
parece ter sido insignificante. A recomendação da Comissão de Química para o 
estabelecimento de "uma escola forte de química analítica", que me deveria ter preocupado 
como professor de Física e Química, nunca foi sequer lavada ao meu conhecimento, em 
Manchester. 
 
O interesse nacional 
Não registei este incidente a fim de expor o seu erro. É um acontecimento histórico 
importante. A maioria dos grandes princípios da física baseiam-se no reconhecimento de 
uma impossibilidade, e nenhum grupo de cientistas que será melhor qualificado do que a 
Royal Society para demonstrar que uma autoridade central não pode efectivamente 
melhorar a emergência espontâneo dos pontos de crescimento na ciência. Provou-se que 
pouco mais se pode, ou precisa, de fazer para o avanço da ciência do que para ajudar os 
movimentos espontâneos para novos campos  que se distinguiram pelas suas descobertas, 
em detrimento dos campos que as tenham esgotado. Embora considerações especiais se 
possam desviar, este procedimento deve ser reconhecido como o princípio mais importante 
para a manutenção de um desenvolvimento equilibrado da investigação científica [4]. 
Permitam-me ainda recordar outro incidente marcante do período pós-guerra e que se 
relaciona com esses princípios. Eu disse que a distribuição de subsídios para a ciência pura 
não deve depender das fontes do dinheiro, sejam eles públicos ou privados. Isto é também 
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verdade em grande medida também para os subsídios concedidos às universidades como um 
todo. Mas depois da guerra, quando em Inglaterra o custo da expansão das universidades 
foi em grande medida suportado pelo Estado, considerou-se que este deve ser ressarcido 
com um apoio mais directo ao interesse nacional. Este pensamento foi expresso em Julho de 
1946 pela Comissão de Vice-Chanceleres num memorando enviado a todas as 
universidades, que Sir Ernest Simon (como então se chamava), como Presidente do 
Conselho da Universidade de Manchester, declarou de importância "quase revolucionária". 
Citarei alguns trechos: 
As universidades aceitam inteiramente a visão de que o Governo tem não só o direito, mas 
também o dever, de assegurar que cada campo de estudo que, no interesse nacional, deve 
ser cultivado na Grã-Bretanha, está de facto a ser devidamente cultivado nas 
universidades. ... 
Na opinião do vice-chanceleres, por conseguinte, pode-se correctamente esperar das 
universidades, não só que individualmente façam bom uso dos recursos que lhes foram 
confiadas, mas também que colectivamente contribuam para elaborar e executar políticas 
projectadas para servir o interesse nacional. E nessa tarefa, tanto individual como 
colectivamente, ficarão satisfeitas por terem um maior grau de orientação pelo Governo do 
que, até os dias mais recentes, estavam habituadas a receber .... 
Assim, o Vice-Reitores ficariam satisfeitos se a University Grants Committee (Comissão de 
Bolsas Universitárias) fossem formalmente autorizadas e equipadas para fazer 
levantamentos de todos os principais campos de actividade universitária destinados a 
assegurar que as universidades como um todo estão a abranger toda a gama de 
necessidades nacionais de ensino superior e de investigação ... 
Reunimo-nos aqui novamente com um desejo apaixonado por aceitar uma organização 
colectiva para as actividades culturais, embora estas na realidade dependem para o seu 
desenvolvimento vigoroso da iniciativa dos indivíduos que se ajustam aos avanços dos seus 
rivais e guiado por uma opinião cultural em busca de apoio, seja ele público ou privadas. É 
verdade que a concorrência entre as universidades foi ficando cada vez mais concentrada 
para ganhar a aprovação do Tesouro, e que seu resultado veio a determinar, em grande 
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medida, o quadro no qual as diversas universidades podem operar. Mas as mais 
importantes decisões administrativas, que determinam o trabalho das universidades, como 
por exemplo a selecção de candidatos para novas vagas, ficou livre, e não colectivamente 
organizada pelas universidades, mas antes pela concorrência entre eles. Pois não poderia 
ser de outra forma. O memorando dos Vice-Chanceleres por consequência não teve qualquer 
efeito sobre a vida das universidades e, por esta altura, foi muito bem esquecido pelos 
poucos que o terão visto [5]. 
 
Extraterritorialidade da ciência académica 
Podemos resumir dizendo que os movimentos para orientar a ciência para um serviço mais 
directo do interesse público, bem como para coordenar o exercício da ciência de forma mais 
eficaz a partir de um centro, todas elas definharam. A ciência continua a ser realizados nas 
universidades britânicas tal como era feita antes do movimento para a orientação social da 
ciência ter começado. E eu acredito que todo o progresso científico realizado na União 
Soviética também foi devido, como em qualquer outro lugar, a iniciativa de mentes 
originais, que escolheram os seus próprios problemas e que fizeram as suas investigações de 
acordo com suas próprias luzes. Isto não significa que a sociedade seja convidada a 
subsidiar os prazeres intelectuais privados dos cientistas. É verdade que a beleza de uma 
descoberta particular apenas pode ser plenamente usufruída pelo especialista. Mas 
respostas amplas podem ser evocadas pelo interesse puramente científico da descoberta. 
Uma resposta popular, que transbordou para a imprensa diária, foi despertado nos últimos 
anos na emInglaterra, e em outros lugares, pelas observações astronómicas e pelas teorias 
de Hoyle e Lovell, e mais recentemente por Ryle (HHC: nome não claro no original), e esse 
interesse popular não era essencialmente diferente daquele que esses avanços tiveram para 
os próprios cientistas. 
Isso não é muito surpreendente, uma vez que durante os últimos 300 anos o progresso da 
ciência tem controlado cada vez mais a perspectiva do homem sobre o universo, e foi 
profundamente modificado (para melhor ou para pior) o sentido aceite para a existência 
humana. A sua influência teórica e filosófica foi pervasiva. 
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Todos aqueles que pensam que o público se interessa pela ciência apenas como uma fonte de 
riqueza e de poder são gravemente enganados sobre a situação. Não há nenhuma razão 
para supor que um eleitorado fosse menos inclinado a apoiar a ciência com a finalidade de 
explorar a natureza das coisas do que foram os benfeitores privados que têm apoiado as 
universidades. As universidades deveriam ter a coragem de apelar ao eleitorado, e ao 
público em geral, sobre seus próprios fundamentos genuínos. A honestidade deve exigir isso, 
pelo menos. Porque a única justificação para a investigação científica nas universidades 
reside no facto de que as universidades oferecem uma comunhão íntima na formação da 
opinião científica, sem se corrompida por intrusões e distracções. Pois, embora as 
descobertas científicas eventualmente se difundam no pensamento de todas as pessoas, o 
público em geral não podem participar no meio intelectual em que as descobertas são feitas. 
A descoberta chega apenas a uma mente imersa na sua perseguição. Para esse trabalho o 
cientista precisa de um lugar isolado entre os colegas semelhantes e que subtilmente 
compartilham os seus objectivos e que fortemente controlam as suas performances. O solo 
da ciência académica deve ser extraterritorial, a fim de garantir o seu papel pela opinião 
científica. 
 
A República da Ciência 
A existência desta entidade primordial, para fomentar, controlar e proteger o exercício de 
uma investigação científica livre, contradiz a opinião geralmente aceite segundo a qual a 
ciência moderna se baseia numa rejeição total da autoridade. Essa visão está enraizada 
numa sequência de importantes antecedentes históricos que precisamos de reconhecer. É 
um facto que  Copérnico teve que lutar com a autoridade de Aristóteles acolhido pela Igreja 
Romana, e pelos luteranos que invocavam a Bíblia, e que Vesalius fundou o estudo moderno 
da anatomia humana quebrando com a autoridade de Galeno. Ao longo dos séculos 
formativos da ciência moderna, a rejeição da autoridade era o seu grito de guerra, que foi 
tocado por Bacon, Descartes e colectivamente pelos fundadores da Royal Society de 
Londres. Estes grandes homens estavam claramente a dizer algo profundamente 
verdadeiro e importante, mas hoje devemos ter em conta o que significavam com a sua 
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rejeição da autoridade. Visavam adversários que já foram derrotados. E, embora outros 
adversários podem ter surgido no seu lugar, é enganoso afirmar que a ciência ainda se 
baseia na rejeição de qualquer tipo de autoridade. Quanto mais a república da ciência se 
estende sobre o globo, mais numerosos se tornam os seus membros em cada país, e quanto 
maiores os recursos materiais sob seu comando, mais existe a clara a necessidade de uma 
autoridade científica forte e eficaz para reinar sobre esta república. Quando rejeitamos hoje 
a interferência de autoridades políticas ou religiosas com a investigação cientifica, devemos 
fazer isso em nome da autoridade científica estabelecida e que garante o exercício da 
ciência. 
Que fique também claro que o que temos descrito como a função da autoridade científica vai 
muito para além de uma simples confirmação dose factos alegados pela ciência. Por um 
lado, não há meros factos em ciência. Um facto científico é aquele que tem sido aceite como 
tal pela opinião científica, com base tanto nas evidências a favor dele como porque parece 
suficientemente plausível tendo em vista a actual concepção científica da natureza das 
coisas. Além disso, a ciência não é uma mera colecção de factos, mas um sistema de factos 
com base na sua interpretação científica. É este sistema que é endossado por um interesse 
científico intrínseco ao sistema, a distribuição de interesses estabelecida pelos delicados 
juízos de valor exercidos por uma opinião científica sob exame e que gratifica as 
contribuições correntes para a ciência. A ciência é o que é, em virtude da forma como a 
autoridade científica constantemente elimina, ou então como reconhece com vários níveis de 
mérito, as contribuições oferecidas à ciência. Ao aceitar a autoridade da ciência aceitamos a 
totalidade de todos esses juízos de valor. 
Considere-se também o facto de que essas avaliações científicas são exercidas por uma 
multidão de cientistas, cada um dos quais é competente para apreciar apenas um fragmento 
minúsculo do actual trabalho científico, de modo que nenhuma pessoa é responsável em 
primeira mão pelos os anúncios feitos pela ciência em qualquer momento. E recorde-se que 
cada cientista inicialmente se estabeleceu como tal juntando-se num ponto de uma rede de 
apreço mútuo que vai muito além de seu próprio horizonte. Cada uma dessas aceitações 
aparece portanto como uma submissão a uma vasta gama de juízos de valor exercidos sobre 
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todos os domínios da ciência, a que o cidadão recém-admitidos na ciência é doravante 
favorável, embora não conheça quase nada sobre o seu objecto. Assim, as normas do mérito 
científico são transmitidas de geração em geração pela filiação dos indivíduos com uma 
grande variedade de pontos de entrada muito diferentes, da mesma maneira como as 
tradições artísticas, morais ou legais são transmitidos. Podemos concluir, portanto, que a 
apreciação do mérito científico também se baseia numa tradição que as gerações vindouras 
aceitam e desenvolvem como a sua própria opinião científica. Esta conclusão ganha um 
apoio importante no fato de que os métodos de investigação científica não podem ser 
formulado explicitamente e, portanto, só podem ser transmitidos da mesma maneira como 
uma arte, pela filiação de aprendizes de um mestre. A autoridade da ciência é 
essencialmente tradicional. 
 
Tradição 
Mas esta tradição mantém uma autoridade que cultiva a originalidade. A opinião científica 
impõe uma imensa gama de pronunciamentos de autoridade ao estudante da ciência, mas 
ao mesmo tempo assegura-lhe um forte incentivo à dissidência nalgum particular. 
Enquanto toda a maquinaria das instituições científicas está envolvida em suprimir 
evidencias aparentes como não fundamentadas, porque contrariam a tese actualmente 
aceite sobre a natureza das coisas, as mesmas autoridades científicas prestam a sua mais 
alta homenagem às descobertas que modificam profundamente a opinião aceite sobre o 
natureza das coisas. Demorou onze anos para a teoria quântica, descoberto por Planck em 
1900, obter a aceitação final. Ainda assim, passados mais de trinta anos, a posição de 
Planck na ciência aproxima-se queda até então concedida apenas às Newton. A tradição 
científica reforça os seus ensinamentos em geral, com o propósito de cultivar a sua 
subversão no particular. 
Eu já o disse, com o custo de alguma repetição, pois abre uma vista de analogias em outras 
perseguições intelectual. A relação de originalidade com a tradição da ciência tem a sua 
contrapartida na cultura literária moderna. "Raramente a palavra [tradição] aparece 
excepto numa frase de censura", escreve T. S. Eliot [6].  E então diz como a nossa apreciação 
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exclusiva da originalidade entra em conflito com as verdadeiras fontes do mérito literário 
realmente reconhecidos por nós: 
Nós vivemos com satisfação a diferença do poeta relativamente aos seus antecessores, 
especialmente os seus antecessores imediatos; esforçamo-nos por encontrar algo que possa 
ser isolado a fim de ser apreciado. Quando abordamos um poeta sem esse preconceito, 
muitas vezes descobrimos não só o melhor, mas as partes mais individuais da sua obra 
podem ser aquelas em que os poetas mortos, seus antepassados, afirmaram mais 
vigorosamente a sua imortalidade [7]. 
Eliot também disse, em Little Gidding, que as ideias ancestrais só muito mais tarde 
revelam todo o seu alcance, aos seus sucessores: 
E que para aquilo para que os mortos não tinham voz, quando vivos, 
Podem dizer-lhe, quando mortos: a comunicação 
Dos mortos é língua de fogo para além da linguagem da vida. 
E isso é assim na ciência: Copérnico e Kepler, disseram a Newton onde encontrar 
descobertas impensáveis para eles próprios. 
 
Revolução 
Neste ponto encontramos um problema maior de teoria política: a questão de saber se uma 
sociedade moderna pode ser vinculada pela tradição. Confrontado com a eclosão da 
Revolução Francesa, Edmund Burke denunciou a tentativa de refazer de um só golpe todas 
as instituições de uma grande nação, e previu que essa ruptura total com a tradição devia 
conduzir a uma descida ao despotismo. Em resposta, Tom Paine proclamou 
apaixonadamente o direito absoluto à autodeterminação para todas as gerações. A 
controvérsia continuou desde então. Ela foi revivida na América nos últimos anos por uma 
nova defesa de Burke contra Tom Paine, cujos ensinamentos até então tinha sido 
predominantes. Eu não desejo a intervir no debate norte-americano, mas acho que posso 
resumir brevemente a situação na Inglaterra durante os últimos 170 anos. Para os 
escritores políticos mais influentes da Inglaterra, de Bentham a John Stuart Mill e, 
recentemente, a Isaiah Berlin, a liberdade consiste em fazer o que se gosta, desde que se 
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deixem as outras pessoas livres para fazerem o mesmo. Nessa visão, não há nada para 
restringir a nação Inglesa, como um todo, para fazendo consigo, em qualquer momento, 
aquilo que quiser. Sobre visão de Burke de «uma parceria entre os que estão vivos, os que 
estão mortos e aqueles que estão para nascer", esses teóricos britânicos fecham os olhos. 
Mas a prática é diferente. Na prática, é a visão de Burk, que comanda a nação britânica; a 
voz é de Esaú, mas a mão é de Jacob. 
A situação é estranha. Mas deve haver alguma razão profunda para isso, pois é muito 
idêntica à que descrevemos na organização da ciência. Esta analogia parece de facto revelar 
a razão para esta situação curiosa. O homem moderno afirma não acreditar em nada menos 
que seja inatacável pela dúvida; Descartes, Kant, John Stuart Mill e Bertrand Russell, por 
unanimidade, ensinou-lhe isso. Não nos deixam qualquer motivo para aceitar uma tradição. 
Mas agora vemos que a própria ciência apenas pode continuar e ser transmitida para as 
gerações seguintes dentro de um elaborado sistema de crenças e valores tradicionais, tal 
como as crenças tradicionais se revelaram indispensáveis ao longo da vida da sociedade. O 
que se pode então fazer? O dilema é ultrapassado continuando a professar o direito absoluto 
à autodeterminação em teoria política e contando com a orientação da tradição na prática 
política. 
Mas esta solução duvidosa é instável. Uma sociedade moderna dinâmica, nascida da 
Revolução Francesa, não vai ficar satisfeita com a aceitação por tempo indeterminado de 
um quadro tradicional como seu guia e mestre, mesmo seja apenas de facto. A Revolução 
Francesa, que, pela primeira vez na história, montou um governo resolvido a melhorar 
indefinidamente a sociedade humana, ainda está presente. As suas aspirações mais 
profundas foram incorporados nas ideias do socialismo, que se rebelou contra toda a 
estrutura da sociedade e exigiu a sua renovação total. No século XX, essa exigência entrou 
em acção na Rússia, numa revolta que ultrapassa em muito a fasquia da Revolução 
Francesa. As alegações ilimitados da Revolução Russa, levaram a reacções apaixonadas por 
todo o mundo. Quer quando aceite como uma convicção fervorosa, ou quando repudiada 
como uma ameaça, as ideias da Revolução Russa têm desafiado em todo o mundo o quadro 
tradicional que a sociedade moderna vinha observando na prática, embora alegando 
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absoluta uma auto-determinação, em teoria. 
 
Triunfo de uma Sociedade Livre 
Descrevi como esse movimento provocou entre muitos cientistas britânicos a vontade de dar 
uma finalidade social deliberada ao exercício da ciência. Ofende a sua consciência social que 
o avanço da ciência, que afecta os interesses da sociedade como um todo, seja realizada por 
cientistas individuais que perseguem os seus próprios interesses pessoais. Argumentaram 
que todos os bens públicos devem ser salvaguardados pelas autoridades públicas e que as 
actividades científicas devem ser dirigido pelo governo, no interesse do público. Esta 
reforma deve substituir o actual crescimento do conhecimento científico, que ninguém 
concebe como um todo, e que na verdade nem sequer se conhece na sua totalidade, a não ser 
alvo muito vagamente, por uma acção deliberada no sentido de um objectivo declarado. 
Exigir o direito de os cientistas escolherem os seus próprios problemas, parece-lhes 
mesquinho e associal, contra o direito da sociedade deliberadamente determinar o seu 
próprio destino. 
Mas não disse eu que este movimento está praticamente esgotado por esta altura? Não é 
verdade que até os partidos socialistas em toda a Europa aprovam agora a utilidade do 
mercado? Não ouvimos que a liberdade e a independência da investigação científica são 
agora exigidas abertamente, mesmo em centros importantes dentro do domínio soviético? 
Por que renovar esta discussão quando parece prestes a perder o seu sentido? 
A minha resposta é que não se pode basear a sabedoria social sobre a desilusão política. O 
clima mais sóbrio da vida pública actual só pode ser consolidada se se usar como uma 
oportunidade para estabelecer os princípios de uma sociedade livre, com fundamentos mais 
firmes. O que é que a análise política e económica da República da Ciência nos diz para tal? 
Parece, à primeira vista, que eu tenha assimilado a busca da ciência ao mercado. Mas a 
ênfase deve ser na direcção oposta. A auto-coordenação de cientistas independentes 
incorpora um princípio superior, um princípio que se reduz ao mecanismo do mercado 
quando aplicadas à produção e distribuição de bens materiais. 
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Ortodoxia dinâmica 
Esboçar brevemente este princípio superior em termos mais gerais. A República da Ciência 
mostra nos uma associação de iniciativas independentes, combinados no sentido de uma 
realização indeterminada. É disciplinada e motivada, servindo uma autoridade tradicional, 
mas essa autoridade é dinâmico;  a sua existência depende da sua auto-renovação constante 
pela originalidade dos seus seguidores. 
A República da Ciência é uma Sociedade de Exploradores. Tal sociedade empenha-se por 
um futuro desconhecido, que acredita ser acessível e que vale a pena alcançar. No caso dos 
cientistas, os exploradores esforçam-se no sentido de uma realidade escondida, por uma 
questão de satisfação intelectual. E á medida que se satisfazem, iluminam todos os homens 
e ajudam assim a sociedade a cumprir a sua obrigação no sentido de um auto-
aperfeiçoamento intelectual. 
Uma sociedade livre pode ser visto como totalmente empenhada na exploração do auto-
aperfeiçoamento - todo o tipo de auto-aperfeiçoamento. Isso sugere uma generalização dos 
princípios que regem a República da Ciência. Parece que uma sociedade empenhada na 
descoberta deve avançar através do apoio a iniciativas independentes, coordenando-se 
mutuamente umas pelas outras. Tais ajustes podem incluir as rivalidades e as respostas 
opostas, as quais, na sociedade como um todo, será muito mais frequentes do que dentro da 
ciência. Mesmo assim, todas essas iniciativas independentes precisam de aceitar uma 
autoridade tradicional para sua orientação, reforçando a sua própria auto-renovação, e 
cultivando a originalidade entre seus seguidores. 
Como uma ortodoxia dinâmica pretende ser um guia na busca da verdade, que 
implicitamente reconhece o direito à oposição em nome da verdade - verdade que se toma 
aqui como incluindo, por brevidade, todas as formas de excelência que reconhecemos como o 
ideal de auto-melhoria. A liberdade do indivíduo garantida por uma tal sociedade é, 
portanto, usando a expressão de Hegel - de um tipo positivo. Não tem qualquer fundamento 
sobre o direito dos homens a fazer o que quiserem, mas assegura-lhes o direito de falar a 
verdade, á medida que a conhecem. Tal sociedade não oferece liberdades privadas 
particularmente amplas. É o culto das liberdades públicas que distingue uma sociedade 
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livre, tal como aqui definida. 
 
Conclusão 
Nesta visão de uma sociedade livre, tanto as suas liberdades e seus servidões são 
determinados pelo seu esforço de auto-aperfeiçoamento, que, por sua vez, é determinado 
pela intimações de verdades ainda não reveladas, e que convidam os homens a revelá-las. 
Essa visão transcende o conflito entre Edmund Burke e Tom Paine. Rejeita a exigência de 
Paine para a absoluta auto-determinação de cada geração, mas fá-lo por causa do seu 
próprio ideal de aperfeiçoamento humano e social ilimitado. Aceita a tese de Burke, 
segundo a qual a liberdade deve estar enraizado na tradição, que transpõe para um sistema 
de culto do progresso radical. Rejeita o sonho de uma sociedade em que todos trabalham 
para um objectivo comum, determinado pela vontade popular. Porque na busca da 
excelência não oferece qualquer papel à vontade popular e antes aceita s uma condição da 
sociedade em que o interesse público é conhecido apenas de forma fragmentada, e cuja 
realização é alcançada como resultado de iniciativas individuais visando problemas 
fragmentários. Vista pelos olhos do socialismo, este ideal de uma sociedade livre é 
conservador e fragmentado, e, portanto, à deriva, irresponsável, egoísta, aparentemente 
caótico. Uma sociedade livre concebida como uma sociedade de exploradores está aberta a 
essas acusações, na medida em que se referem às suas características. Mas se 
reconhecermos que essas características são indispensáveis para o exercício do auto-
aperfeiçoamento social, poderemos estar preparados para as aceitar como aspectos 
porventura menos atraente de uma iniciativa nobre. 
Estas características são certamente características da própria cultura da ciência e estão 
presentes em toda a sociedade, na medida em que esta persegue outros tipos de verdade. 
Tornar-se-ão provavelmente cada vez mais acentuadas, á medida que o esforço intelectual e 
moral a que a sociedade se dedica vai aumentando em escala e ramificando-se em sempre 
novas direcções especializadas. Isso deve conduzir a uma maior fragmentação das 
iniciativas e, assim, aumentar a resistência a qualquer renovação deliberada total da 
sociedade. 
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