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A. 
 

Um ensaio precursor do modelo da República da Ciência  
e da Sociedade dos Exploradores 

 
Eduardo Beira 

 
 

 

1. De “The rights and duties of science”(1939) a “The Republic of Science”  
(1962) 
Este artigo foi inicialmente publicado na revista The Manchester School (10, nº 2 (1939), 
175-193), menos de um ano antes da publicação no livro “The contempt of freedom” (ver 
abaixo).. Não é um texto muito popular de Polanyi: o Google Scholar regista apenas dez 
citações. “The contempt of freedom” é também uma obra pouco conhecida de Polanyi, da 
fase final da sua fase “economista”, a menos conhecida das suas facetas multidisciplinares. 
Regista 17 citações no Google Scholar (em Abril de 2011). 
Embora menos conhecida, a fase economista de Polanyi é hoje reconhecida como notável e 
precursora de importantes desenvolvimentos futuros, em especial tendo resolvido as 
contradições anteriores entre Keynes e a teoria da massa monetária. (Para uma discussão 
de Michaqel Polanyi como economista, ver Roberts e Van Cott, “Michael Polanyi’ 
economics”, The Independent Review, 3 (nº4) (1999) 575-580. Não confundir com a obra do 
economista marxista Karl Polanyi, irmão de Michael, autor de The Great transformation 
(1957) ). 
O ensaio tem duas partes fundamentais: clarifica a concepção da ciência liberal, segundo a 
tradição ocidental, e por outro lado desconstrói a proposta marxista de uma ciência 
socialmente orientada e apenas motivada pelos problemas do desenvolvimento social e 
económico. Isso é feito através da desconstrução das teses do Professor J. Bernal, um dos 
líderes mais destacados do chamado movimento dos intelectuais vermelhos britânicos, tal 
como exposto na sua obra emblemática (The social function of science, 1948), obra que neste 
ensaio Polanyi classifica como um tratado “capaz e forte”, mas de que discorda. Aliás Bernal 
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foi um dos adversários intelectuais com quem Polanyi mais polemizou – sem prejuízo do seu 
respeito intelectual e até simpatia pessoal pelo colega. 
O esforço conceptual de Polanyi expresso neste ensaio foi posteriormente continuado e 
complementado noutros trabalhos. Primeiro em The logic of liberty. Reflections and 
rejoinders (1951), especialmente nos capítulos 4 (O auto governo da ciência), 5 (Ciência e 
bem estar) e 6 (Planeament da ciência).  
Mais tarde, em “Science: academic and industrial” (1960), publicado vinte anos depois, e 
onde retoma a discussão das diferenças e interacções entre a ciência pura, a ciência 
aplicada e a tecnologia, e uma vez mais discute a questão da liberdade da ciência. Dois anos 
depois, Polanyi publicou “The Republic of Science: its political and economic theory” (1962), 
o seu artigo mais citado, e um dos seus trabalhos mais populares e com maior impacto no 
domínio da organização da ciência.  A ligação entre estes dois últimos ensaios é manifesta. 
O ultimo usa reproduz mesmo algumas passagens do anterior (por exemplo, a incapacidade 
de Polanyi e Bertrand Russel serem incapazes de antecipar quaisquer consequências 
práticas da teoria da relatividade de Einstein ... poucos meses antes da explosão da 
primeira bomba atómica)., embora o ensaio de 1962 estenda em muito o âmbito de 
exploração conceptual do modus operandis do modelo de ciência numa sociedade liberal. 
Mas nesse ponto são retomadas e aprofundadas as teses do ensaio de 1939, agora com 
claras abordagens do que se chama hoje teoria da complexidade aplicada a redes sociais 
complexas e dinâmicas. (Para uma discussão critica de The Republic of Science, ver P. 
Mirowski, “Science bought and sold: essays on the economics of science” (2002. Cap. 17) e 
“The effortless economy of science” (2004) ). 
Em 1939 Polanyi não tinha ainda cinquenta anos e investigava na Universidade de 
Manchester, onde regia a cadeira de Química Física, desde 1933, ano em que emigrara para 
o Reino Unido, em face da deterioração das liberdades na Alemanha nazi. Os vários ensaios 
de “The contempt of freedom” foram escritos na primeira fase de transição de Polanyi entre 
a ciência química e as ciências sociais, quando as suas preocupações académicas se dividiam 
entre a química física e a economia, ao mesmo tempo que começava a tomar posições mais 
visíveis no debate público sobre as liberdades. 
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Vinte e três anos depois, ao publicar “The Republic of Science” (1962), Polanyi tinha há 
pouco deixado Manchester e iniciava uma fase mais cosmopolita da sua vida (a que os seus 
biógrafos Scott e Moleski (2005)  chamaram de fase “scholar at large”) e entretanto tinha 
publicado a maior parte da sua obra de filosofia, incluindo The Personal Knowledge (1958) e 
The Study of man (1959), para alem de Science, faith and society (1947) e The logic of 
liberty (1951). È interessante verificar a linha de continuidade de crescente sofisticação 
entre “Direitos e deveres da ciência” e os outros dois ensaios posteriores referidos, mas 
também encontrar aí várias raízes dos vários livros publicados nos vinte e tal anos 
seguintes. 
Por sua vez, em The Republic of Science” é possível encontrar as bases do ultimo capítulo 
(Uma Sociedade de Exploradores) de The tacit dimension (1966), livro que Polanyi 
publicaria quatro anos depois. 
 
  
2. De “The rights and duties of science” (1939) a “The contempt of freedom”  
(1940), e depois 
 “Contempt of freedom. The Russion experience and after” foi o titulo original do livro 
publicado em 1940 por Michael Polanyi. Para tradução do título sugerimos “O desprezo pela 
liberdade. A experiencia Russa e o depois”. Como o título indica sem margem para dúvidas, 
é uma obra com objectivos militante na defesa da liberdade, em contraste e oposição com a 
experiencia soviética. Mas não é uma obra anti-soviética. Polanyi foi dos primeiros 
pensadores a reconhecer os dois grandes problemas teóricos da experiencia soviética, e que 
prognosticavam a sua inviabilidade social, económica e politica:  

- o desprezo pelas liberdades e as consequências disso no desenvolvimento da 
ciência e do conhecimento (e por consequência na inovação competitiva e no 
desenvolvimento económico, diríamos hoje) 

- uma economia de produção com planeamento central, sem competição do lado 
da oferta  
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Mas Polanyi tinha uma visão simpática para com os objectivos da experiencia soviética e 
cedo reconheceu o enorme capital de esperança depositados pelas massas, e especialmente 
pelos intelectuais, na nova experiencia social soviética baseada num paradigma que Polanyi 
várias vezes referiu como “de alta exigência moral”. Sobre a visão social da ciência na 
URSS, valerá a pena citar a sua avaliação: “As tentativas do governo soviético para começar 
um novo tipo de ciência ... representam um esforço genuíno de gerir uma ciência para o bem 
público e um testo apropriado para os princípios envolvidos nessa tentativa” (The logic of 
liberty (1951), p. 59).  
Mas também logo reconheceu o paradoxo dessa ambição moral de equidade social e dos 
mecanismos associados de gestão da sociedade. Esse foi um dos seus pontos de partida para 
a inquirição pessoal de onde posteriormente resultou a sua filosofia do conhecimento 
pessoal. 
A obra compila quatro ensaios entretanto publicados “durante um período curto, mas 
decisivo, da história: os cinco anos entre 1935 e 1940”, como refere no prefácio. Três deles 
são análises específicas da experiencia soviética e dos seus resultados, entretanto pouco e 
mal conhecidos no Ocidente, em geral escondidos sob o manto diáfano da propaganda.  
Mas o primeiro deles, publicado em 1939 e intitulado  “os direitos e os deveres da ciência”, 
tem mais a ver com a ciência e a liberdade, do que sobre a realidade da sociedade e da 
economia soviética, área que Polanyi foi dos primeiros a explorar criticamente. A questão 
desse primeiro capitulo centra-se em torno da ciência individual e livre ou da ciência 
socialmente orientada, da ciência pura e da ciência aplicada, da ciência e da tecnologia – ao 
fim e ao cabo, da finalidade da ciência: a descoberta do conhecimento sobre o mundo, ou a 
procura de soluções empíricas para os problemas da sociedade e do bem estar social 
(qualidade de vida e crescimento económico, na linguagem actual).  
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 “A afirmação de que a mente é apenas uma questão de grau faz sentido. Mas é um erro 
usar o óbvio dessa posição para lançar a dúvida sobre os graus superiores” 
Bernard Bosanquet, Three Chapters on the Nature of the Mind , p. 88  (1923) (a) 
 
Nos anos seguintes à crise mundial de 1929-33 cresceu, na Inglaterra e, em certa medida, 
também nos Estados Unidos e na  França, um movimento propondo-se reconsiderar a 
posição da ciência à luz da filosofia marxista. Mais recentemente, parece-me que este 
movimento, enquanto procura expandir o seu âmbito, tem adoptado uma postura menos 
ortodoxa. Tenta conquistar também o apoio dos não socialistas, enfatizando em especial que 
não pretende qualquer restrição à liberdade da ciência. O tratado competente e poderoso do 
Professor Bernal (1) representa esta atitude. Enquanto que enfaticamente defende o 
socialismo, não sugere que os cientistas se devam juntar ao Partido, mas apenas que devem 
apoiar a Frente Popular (p. 404). A sua principal paixão é um ressentimento profundo sobre 
os atrasos na realização da plenitude, da saúde e da sabedoria, de que acredita que a 
ciência ainda hoje em dia mantém a porta aberta. Mas para atingir estes objectivos, ele 
propõe uma reorganização da ciência sobre as bases da filosofia marxista, guiada pela 
doutrina: "O modo de produção dos meios materiais da vida, determina, em geral, os 
processos sociais, políticos e intelectuais da vida. Não é a consciência dos seres humanos 
que determina a sua existência, mas, pelo contrário, é a sua existência social que determina 
sua consciência" (2). Ele pretende uma ciência reorganizada para que possa 
conscientemente e, de acordo com o seu ponto de vista, de forma mais eficiente, cumprir a 
sua função social, conforme descrita por Marx. Isso, afirma ele, não deve interferir com a 
liberdade da ciência. Na verdade, ele confessa que a essência da ciência é o espírito de livre 
inquirição (p . 410); que a ciência deve querer e ser capaz de defender as suas teses, não 
excluindo, mas antes incentivando, as críticas de todos os tipos (p. 278); e que devemos 
evitar o possível risco de restringir a liberdade da ciência ou de limitar as suas 
possibilidades imaginativas (p. 261).  
O meu propósito neste ensaio é analisar sucintamente as reivindicações marxistas, e em 
particular as de Professor Bernal, para uma reconsideração radical e um reajuste das 
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funções da ciência, assim como analisar as garantias  que acompanham essas alegações, de 
modo a  que tal procedimento  não vá  prejudicar os direitos essenciais da ciência.  
 
Ciência: pura e aplicada 
Os principais pontos em questão têm a ver com a relação entre ciência pura e aplicada. 
Terei, portanto, que lidar com essa relação com algum detalhe.  
O marxismo não admite uma distinção entre ciência pura, que procura encontrar a verdade 
por si própria (2), e a aplicação da ciência para fins práticos, porque todos os processos 
intelectuais são considerados igualmente determinados pelo modo de  
produção dos meios materiais de vida. A doutrina marxista ortodoxa está correctamente 
expressa pelo Dr. Ruhemann, no Anexo VII do livro do professor Bernal (b): "A opinião 
predominante na União Soviética quanto à função social da ciência é mais ou menos a 
seguinte: na URSS, como em todos os outros países, a ciência é o produto das condições 
económicas da sociedade, e a sua função social é beneficiar as classes dominantes da 
sociedade". (Na URSS essas classes são ditas incluírem a grande maioria do povo). E 
continua: "Apesar desta inter-dependência consciente entre ciência e indústria, há muito 
trabalho a ser feito nos laboratórios soviéticos, o que, na Europa Ocidental, seria chamado 
como “ciência pura”. Mas esse termo não é necessário na URSS, pois é desnecessário 
justificar a curiosidade sobre as leis da Natureza com a ajuda de doutrinas idealistas ". A 
posição marxista foi-me especialmente clarificada por uma conversa com Bukhárin em 1935 
(c). Ele explicou-me que a distinção entre ciência pura e ciência aplicada feita nos países 
capitalistas se devia apenas aos conflitos internos de um tipo de sociedade que tinha 
privado os cientistas da consciência das suas funções sociais, criando neles a ilusão da 
ciência pura. Assim, disse-me Bukhárin, a distinção entre ciência pura e aplicada não era 
aplicável na URSS, e na sua opinião, isso não implicava qualquer limitação à liberdade de 
investigação; os cientistas podem seguir livremente os seus interesses na URSS, mas devido 
à completa harmonia interna da sociedade socialista eles seriam, na realidade, 
inevitavelmente levados a linhas de investigação que beneficiariam o actual Plano 
Quinquenal. E,  portanto,  o planeamento compreensivo de toda a investigação deveria ser 
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considerado apenas como uma confirmação consciente da harmonia pré-existente entre os 
objectivos científicos e sociais.  
Antes de discutir a posição do Professor Bernal, que, embora talvez menos intransigente  na 
forma do que as declarações da ortodoxia marxista, na realidade não difere delas, tentarei 
refazer com algum detalhe a visão liberal, creio que largamente suportada, sobre a 
distinção entre ciência pura e ciência aplicada, e sobre a relação entre ciência e sociedade. 
Para um liberal, a ciência representa, em primeiro lugar, um corpo de ideias válidas. A 
origem da sua validade pode ser melhor observada nos principais ramos da ciência, tais 
como a matemática, a física, a química, a biologia. Cada nova adição a estes ramos é o 
produto de uma aplicação continuada de certos métodos de pensamento e de observação que 
são característicos do ramo em questão. Os resultados obtidos são incorporados no 
conhecimento aceite só depois de terem passado nos testes padrão de especialistas 
reconhecidos. Assim, os métodos pelos quais um ramo da ciência faz sua novas aquisições, 
garante também os seus próprios padrões de validade. Os métodos da ciência garantem 
também que cada nova adição ao conhecimento deve ampliar o organismo de ideias a que 
acede. Novas descobertas, apesar de válidas, não são consideradas interessantes para a 
ciência a menos que estejam relacionadas com algumas das ideias fundamentais que regem 
os seus vários ramos, e que se possa mostrar que confirmam, ampliam ou modificam  de 
alguma forma estes princípios orientadores. É, de facto, precisamente neste sentido que o 
Liberal olha a ciência como um corpo de ideias válidas. A ciência consiste em ramos 
autónomos, regidos pelos seus vários sistemas de ideias, cada um deles produzindo 
continuamente novas proposições menores, mas adequados para a verificação científica.  E,  
por estas verificações,  esses sistemas de ideias vão sendo continuamente reforçados e 
revistos, a fim de se aproximarem cada vez mais da verdade.  
Nada se tem mostrado tão permanente como estes sistemas da ciência. Ondas de civilização 
vieram e passaram pela Mesopotâmia, Egipto e Europa, e enquanto que os seus credos e 
leis, e muitas vezes até mesmo os seus ofícios, podem ter sido esquecidos, as suas 
contribuições para a ciência sistemática foram preservadas. Parece que um quadro 
ordenado de ideias em que cada peça única é corroborada pela coesão do todo tem uma 
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atracção suprema para a mente humana. Lutando por uma posição segura num mundo em 
mudança, a mente apega-se com persistência a essas raras estruturas de ideias sólidas e 
consistentes. É nestas estruturas, por conseguinte, que reside todo o interesse científico. 
Nenhum facto isolado e sem ligações, por mais importante que seja, possui qualquer 
interesse científico. O seu próprio nascimento, a sua morte futura, a existência do Universo, 
são factos supremos na vida de um homem; mas, se não se podem relacionar 
cientificamente com outros dados, não interessam ao cientista. Isto não quer dizer que o 
interesse intrínseco dos eventos se perca na mente "científica”. Quanto mais importante um 
evento for por si próprio, mais interessante será lidar com ele cientificamente. Isto tanto é 
verdade se o interesse pelo assunto em questão for essencialmente contemplativo ou se for 
principalmente prático. Na verdade, esses dois tipos encontram-se frequentemente 
misturados num interesse geral, reflectindo a ligação essencial entre o interesse do homem 
na contemplação da sua própria natureza e da sua posição no Universo, com sua ânsia de 
dominar e tirar proveito das suas envolvências.  
Mas é essencial para a distinção liberal entre ciência pura e aplicada ter constantemente 
em consideração que o apelo directo de um assunto, por mais forte que seja, nunca por si só 
significa interesse científico. Embora todos os momentos da vida de um homem dependam 
da sua capacidade de manipulação do conhecimento prático, no entanto nada disso é 
ciência. Uma criança recém-nascida que chupa a sua primeira refeição faz uso de 
conhecimentos práticos de importância vital, assim como o faz um construtor de um 
arranha-céus, ou um cirurgião na abertura de um crânio, mas nada disso é ciência. Por 
mais engenho, consciente ou instintivo, que seja empregue nessas formas de manipulação 
do conhecimento, nada as pode fazer ser ciência. Na verdade, quando o conhecimento é 
apenas visto no seu contexto prático, não pode ganhar qualquer interesse científico; apenas 
adquire esse interesse se e quando se demonstrar claramente as suas relações com um dos 
grandes esquemas de ideias que regem um certo ramo da ciência. O interesse científico de 
uma tal demonstração reside inteiramente na divulgação da importância teórica do 
conhecimento em questão - mas o valor prático do assunto não precisa de ser esquecido no 
processo: a sua lembrança fará, pelo contrário, aumentar justificadamente o interesse pela 
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sua investigação científica.  
Alguns tipos de conhecimentos práticos são quase inteiramente empíricos, enquanto que 
outros tipos são mais racionais. Os ofícios antigos, como a produção de cerveja e a olaria, 
dependem apenas da experiência, enquanto que casos de processo industrial 
fundamentados se encontram com frequência no fabrico moderno de sectores como a 
engenharia eléctrica e mecânica, e na produção de produtos químicos. A cura médica é 
ainda hoje quase totalmente empírica, enquanto que a cirurgia é mais racional. A diferença 
entre estes dois tipos de prática (que em conjunto e em proporções variáveis participam em 
todos os processos técnicos) consiste claramente na sua relação com a experiência exógena. 
A solução empírica de um problema prático é um mero trabalho de suposição, e encontrá-la 
constitui portanto uma nova descoberta. A solução racional, por outro lado, faz uso da 
experiência anterior para elaborar uma nova aplicação: a sua descoberta marca uma 
invenção no sentido moderno da palavra.  
A experiência em que se baseiam as soluções racionais de problemas práticos é, claro, 
principalmente extraída da vida quotidiana, ou então, de conhecimento científico que é tão 
antigo que se tornou quase do conhecimento geral. Mas algumas invenções baseiam-se 
também em experiência adquirida por investigação científica que data dos tempos 
modernos, digamos dos últimos séculos, e que ainda não é ensinada nas escolas. Este tipo 
de trabalho é feito por inventores com formação científica que, nos últimos cinquenta anos, 
se tornaram responsáveis por uma parte crescente (mas cuja extensão é habitualmente 
exagerada) das inovações na prática industrial. Isso chama-se aplicação da ciência à 
indústria e daí vem o termo "ciência aplicada", em contraste com a ciência que é 
denominada “ciência pura”.  
A existência de profundas interacções mútuas entre ciência e conhecimento prático e, em 
particular, entre a ciência e a "ciência aplicada", será agora mais clara. Muitas vezes as 
descobertas feitas pelos ofícios empíricos são mais tarde objectos interessantes de 
investigação científica ("estimulação da ciência pela indústria"), e, por outro lado, o 
conhecimento adquirido e armazenado  pela ciência é amplamente usado pelo inventor 
moderno para criar novos processos e novos aparelhos ("aplicação da ciência à indústria"). 
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Mas também deve ser claro, a partir da nossa descrição de ciência como um organismo de 
ideias, que a investigação científica, que é o crescimento do organismo, não pode ser 
desviada das suas necessidades internas pelas perspectivas de aplicações úteis – não mais 
do que a pesquisa empírica de uma vantagem prática se pode desviar para ter em 
consideração o possível interesse da ciência no resultado.  
É curioso que a existência de dados comuns, que tanto fazem parte da ciência como da 
prática industrial, constantemente conduz à sugestão de que o progresso da ciência e da 
indústria devem ser organizados em conjunto, embora pareça óbvio o absurdo de aproveitar 
em simultâneo  outros pares de ocupações com base em tais razões. Por exemplo, a 
perfuração de minas e a escavação de túneis ferroviários envolvem operações similares. Mas 
podem ser combinadas? Enquanto se projecta um túnel, devemos ser também conduzidos 
pelas possibilidades de o utilizar como uma mina? Ou devemos, enquanto se fazem 
escavações para minerais, dar preferência a lugares onde mais tarde talvez se possam 
também construir túneis? Obviamente que não, porque, em geral, enquanto somos guiados 
pelas considerações imediatas decorrentes de um padrão de pensamento, não podemos dar 
atenção à parte que o nosso objecto talvez possa jogar num segundo padrão completamente 
diferente (d). 
A relutância em aceitar este facto, levando a tentativas de direccionar a investigação para 
resultados de possível aplicação prática, não pode senão levar a um crescimento da ciência 
que não seja de grande valor. Uma política coerente conduzida sobre estas linhas conduziria 
na realidade a uma paragem no desenvolvimento de toda a ciência, e transformaria, de 
facto, os esforços agora dedicados à investigação científica em tentativas de descobrir 
soluções empíricas para problemas práticos. Se se escolher um compromisso, deixando a 
ciência "meia livre”, o resultado previsível tenderá a ser estimular investigações com 
resultados relativamente escassos, semelhantes aos obtidos hoje em dia pelas grandes 
doações a campos especiais, como no caso da investigação sobre o cancro. Duvido que essas 
doações tenham promovido de forma significativa o conhecimento científico sobre o cancro, 
ou mesmo o seu tratamento, uma vez que os principais progressos foram conseguidos, em 
princípio, por trabalhadores fora do domínio dessas doações. Não poderia ser diferente 
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disto, porque a investigação sobre o cancro não forma por si um ramo da ciência baseada 
num sistema específico de ideias. Apesar de todo o seu interesse prático, o conhecimento do 
cancro pode apenas avançar se e quando os progressos da fisiologia, bioquímica, citologia, e 
outros ramos da ciência, lançarem,  de tempos a  tempos,   um luz nova sobre um ou outro 
dos seus aspectos, um processo que não pode ser consideravelmente acelerado por doações 
para pesquisas sobre o cancro. Para além disso, esse progresso é inteiramente derivado da 
liberdade desses ramos sistemáticos da ciência para perseguirem os seus próprios objectivos 
científicos específicos. Se uma política de dotar a investigação para fins práticos fosse 
universalmente adoptada, eliminaria o benefício que qualquer tarefa prática específica 
agora deriva do progresso geral da ciência. A ciência imediatamente chegaria a um impasse, 
e as suas aplicações práticas esgotar-se-iam gradualmente.  
Esta é a posição atribuída pelo Liberalismo à ciência na sociedade. A sociedade cultiva a 
ciência como um organismo de ideias, capaz de atrair fortemente as mentes de pessoas 
inteligentes. A ciência como um todo, bem como os vários ramos da ciência, são avaliados 
por dois motivos combinados - o apelo intrínseco do sujeito objecto, e o poder da 
interpretação teórica. A sociedade cultiva a ciência também para aumentar o inventário de 
conhecimento disponível para aplicação prática. Seja qual for o motivo prevalecente, a 
dotação resultante deve sempre ser dada livremente para a ciência prosseguir os seus 
objectivos próprios – inclusive o desenvolvimento adicional das suas diversas ramificações.  
Para um Liberal, esta posição da ciência na sociedade é um exemplo significativo dos 
princípios da liberdade. A ciência constitui um argumento poderoso para a liberdade, 
distribuindo generosamente presentes para todos os homens quando livre para perseguir os 
seus objectivos espirituais, mas colapsando em torpor estéril se obrigada a atender às 
necessidades da sociedade. O argumento pode ser estendido para outros sistemas de ideias 
com existência independente, formando sistemas de ideias coerentes, que só podem crescer 
de acordo com seus próprios princípios fundamentais – refiro-me a todo o domínio espiritual 
da verdade, justiça, humanidade, beleza, e sua organização na forma de leis, política, 
costumes morais, artes, religião. As mesmas razões que paralisam a ciência por qualquer 
imposição da autoridade secular fazem com que toda a riqueza destes domínios se 
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transforme em pó a partir do momento em que estão sujeitos às necessidades ou solicitações 
do Estado.  
A doutrina marxista do determinismo social, e os ensinamentos próximos do fascismo, que 
afirmam que o pensamento é o produto da sociedade e, portanto, deve servir o Estado, 
retira qualquer fundamento onde consolidar uma autoridade para a qual o homem possa 
justificadamente apelar contra as ordens do Estado. Se por outro lado se admite que o 
domínio do pensamento possui uma vida própria, então a liberdade não só é possível, mas a 
sua instituição torna-se mesmo uma necessidade social. A liberdade é possível graças a essa 
doutrina, porque implica que a verdade, a justiça, a humanidade, fiquem acima da 
sociedade e, portanto, as instituições que existem para cultivar essas ideais, tais como a 
imprensa, a lei, as religiões, devem ser estabelecidas de forma segura e disponível para 
receber as queixas de todos os homens contra o Estado e, se necessário, para se lhe opor. A 
liberdade também se torna necessária porque o Estado não pode manter e ampliar a esfera 
do pensamento, que só pode viver em busca das suas próprias necessidades internas, a 
menos que se abstenha de todas as tentativas de a dominar, e se comprometa também a 
proteger todos os homens e mulheres, que se dedicam ao serviço do pensamento, da 
interferência dos seus concidadãos, oficial ou privada – quer promovida pelo preconceito ou 
guiada por planos iluminados.  
A posição da ciência na sociedade deve portanto ser vista apenas como um caso especial da 
posição do pensamento na sociedade. A sua consideração é importante porque aponta 
directamente para o facto de que a sociedade em geral deve cultivar o pensamento e não 
tentar dominá-lo - pelo medo de o ver afogar-se no pântano da ortodoxia eternamente 
estagnada - e também porque mostra como a sociedade, a fim de realizar este dever 
espiritual, deve conceder aos seus cidadãos a liberdade de se dedicarem à esfera das ideias, 
e lhes deve assegurar o direito de apelar das suas ordens para o acórdão superior desse 
domínio.  
Tais princípios sobre a relação entre ciência e sociedade são, naturalmente, familiares ao 
Professora Bernal. No seu capítulo sobre "O Ideal de Ciência Pura", apresenta-os numa 
citação soberba de Thomas Henry Huxley, a maior parte da qual reproduzo aqui (e):  
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“De facto a história da ciência física ensina (e não podemos deixar de atender  
cuidadosamente a essa lição) que as vantagens concretas, viáveis através da sua agência, 
nunca foram, e nunca serão, suficientemente atraentes para os homens inspirados pelo 
génio inato do intérprete da Natureza, para lhes dar coragem para os trabalhos e sacrifícios 
que esta vocação exige dos seus devotos. O que os move é o amor ao conhecimento e o prazer 
da descoberta das causas das coisas cantadas pelo velho poeta - o prazer supremo de 
estender cada vez mais longe o domínio da lei e da ordem em direcção às metas inatingíveis 
do infinitamente grande e do infinitamente pequeno, entre as quais a nossa vida acontece. 
No decorrer deste trabalho, o filósofo físico, às vezes de forma deliberada, muitas mais vezes 
involuntariamente, lança luz sobre algo que se revela ser de valor prático. Grande é a 
alegria daqueles que são beneficiados; e, no momento, a ciência é a Diana de todos os 
artesãos. Mas, mesmo quando os gritos de júbilo ressoam e esses restos da maré da 
investigação se transformam em salários dos operários e riqueza dos capitalistas, a crista 
da onda da investigação científica vai muito longe no seu curso sobre os oceanos ilimitados 
do desconhecido”.  
“Sem que por um momento pretenda menosprezar os resultados práticos da melhoria do 
conhecimento natural, e a sua influência benéfica sobre a civilização material, poderia, 
penso eu, admitir-se que as grandes ideias, algumas das quais já indiquei, e o espírito ético 
que me esforcei por esboçar, nos poucos momentos em que ficaram à minha disposição, 
constituem o significado real e permanente do conhecimento natural."  
Ao que o Professor Bernal acrescenta o comentário: 
“Noutro sentido, o ideal da ciência pura era uma forma de snobismo, um sinal do cientista a 
imitar o professor e o cavalheiro. As principais necessidades de um cientista aplicado 
pareciam-se um pouco com as de um comerciante, e corria o risco de perder o seu estatuto 
de amador. Ao insistir sobre a ciência por si própria, o cientista puro repudiou o sórdido 
fundamento material em que o seu trabalho se baseia”.   
Ao discutir ainda mais o ideal de ciência pura, descobre que ela transforma ciência num 
mero passatempo, como quebra-cabeças e palavras cruzadas (p. 97), um jogo que não pode 
dar a satisfação plena de uma obra da vida. Para tal satisfação "os homens exigem que o 
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que eles fazem tenha também uma importância social"; tanto mais que "seja o que for que 
os cientistas possam pensar, não há sistema económico disposto a pagar aos cientistas 
apenas para se divertirem”. 
É claro que o Professor Bernal não nega que na realidade a ciência pura existe como 
distinta da ciência aplicada. O seu livro está repleto de informações mais esclarecedoras e 
de discussões sobre este assunto. Mesmo nos seus próprios planos delineados no capítulo 
sobre "A reorganização da investigação", ele reconhece que "as antigas ciências como a 
astronomia e a química têm acumulado séculos de tradição autónoma;... têm secções 
inteiras que são separadas tanto da técnica teórica e de práticas técnicas e que em grande 
medida se desenvolvem de acordo com as suas próprias necessidades internas" (p. 280). Mas 
o reconhecimento só é “de facto, não de jure", pois na mesma página, ao delinear as 
organizações científicas, lemos que na sua primeira fase "serão ocupadas principalmente 
com o que tem sido chamado como puro, mas que com mais precisão deveria antes ser 
chamado ciência sofisticada".  
Os marxistas rejeitam com desdém qualquer pretensão da ciência perseguir apenas 
objectivos por uma questão de descobrir a verdade. Embora reconheça que o desejo de 
descobrir e entender o mundo externo seja presentemente um motivo para a investigação 
científica e, embora tal motivo seja aprovado como parte da disposição do cientista 
socialmente motivado do futuro (pp. 97 e 273), considera absurdo pensar que qualquer 
sistema económico pague a um cientista apenas pala procura da verdade.  
É-se tentado a devolver a acusação de snobismo. Nós, cientistas, que conhecemos tão bem o 
prazer de estudar, a emoção do amanhecer da compreensão, a profunda satisfação de 
dominar o pensamento; nós cujo trabalho quotidiano é agitado por emoções; nós cidadãos de 
um mundo científico unicamente preocupados com o trabalho desta natureza; devemos nós 
negar a que outras pessoas, que não nós mesmos, sejam também capazes de apreciar o 
estudo e a compreensão da verdade, o espectáculo do seu progresso através da descoberta? 
Que se possam sentir suficientemente motivados pelo desejo de iluminação, pela admiração 
da ciência, para pagarem uma fracção dos seus rendimentos, que totalizam em média uns 
cêntimos da libra, a fim de garantir a continuação da investigação? Certamente, os 
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cientistas não podem assumir que formam uma raça à parte regulada por motivos 
completamente ausentes nos outros seres humanos!  
E,  no entanto,  é precisamente isso que equivale a desdenhosa rejeição do ideal de ciência 
pura pelos marxistas.  
Curiosamente, o Professor Bernal não deixa de salientar que as grandes controvérsias 
científicas do século XIX, como a da evolução, foram travadas no campo das ideias (p. 29). 
Nem ele negará, estou certo, as grande lutas anteriores entre a Igreja e a Ciência, nos 
séculos XVI, XVII e XVIII. E que, ao longo dos séculos seguintes ao Renascimento, o grande 
público em geral seguiu apaixonadamente essas lutas ( pp 89 e 323). Também admite que 
na Grã-Bretanha moderna há um considerável interesse popular pela ciência (p. 87), e 
indica que esse interesse está fortemente direccionado para a contemplação do maravilhoso 
trabalho do universo, tentando ampliar a mente, como T. H. Huxley diz, "em direcção ao 
infinitamente grande e ao infinitamente pequeno" - mas trata tais manifestações de 
interesse científico popular com desprezo (pp. 87, 89, 229, 306). Em vez de “meditar sobre os 
mistérios do universo", as pessoas devem ler livros em que "a ciência está relacionado com 
as necessidades e aspirações humanas comuns ", e por isso ele recomenda, enfática e 
repetidamente (pp. 260, 360), os livros de L. Hogben, em especial o sua “Science for the 
citizen”  (“Ciência para o cidadão”) (f).  
Aproveita-se a oportunidade para reconhecer a natureza mais pesada do livro do Professor 
Bemal, em comparação com os escritos do Professor Hogben, que pertence ao mesmo 
movimento de pensamento. Mas nesta ligação particular, as perspectivas Hogben servem de 
contenção a Bernal. A ideia várias vezes implícita na “Ciência para o cidadão”, de que certas 
descobertas foram feitas "sob medida" para satisfazer determinadas necessidades sociais, é 
sem dúvida a tentativa mais radical para extinguir todo o interesse no objecto da 
descoberta científica, que é a existência de certas leis de Natureza. Quem poderia, de facto, 
ficar a reflectir sobre o universo quando ele é informado de que a posição da Terra como o 
centro do universo só foi abandonada quando os relojoeiros descobriram que tinham que 
encurtar os seus pêndulos se exportassem relógios para os trópicos? (3). Não poderemos 
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agora voltar a abandonar a ideia sofisticada de que a terra anda à volta do Sol (uma inútil 
meditação sobre o universo), agora que todos usamos relógios? 

 
Ciência organizada para promover o bem estar 
Mas qual é o propósito de toda esta tendência do pensamento? O menosprezo irónico do 
motivo da ciência, a recusa implícita de um interesse popular no conhecimento por si  
próprio, o incómodo à vista das suas manifestações, as tentativas de a desviar para canais 
puramente utilitaristas - são professados apenas para cumprir a doutrina de que "os modos 
de produção determinam os processos da vida intelectual?". Não completamente. A principal 
força por trás desta atitude é o desejo apaixonado de colocar a ciência conscientemente 
organizada ao serviço do bem-estar humano. É a procura por esse ajuste da ciência à sua 
função social que domina o livro e que impede a aceitação da ciência por si mesma. Para o 
ilustrar, podemos citar esta passagem enfática que se refere à estimulação recíproca entre 
ciência e indústria.: 
"De facto este processo tem ocorrido em toda a história da ciência. O que está agora a 
acontecer é que estamos a começar a ter consciência desse fluxo duplo através de um 
esquema mais conscientemente pensado daquilo que se poderá chamar a organização 
vertical da ciência. Em certa medida isso já foi feito na União Soviética. Na verdade, a ideia 
deriva directamente do pensamento marxista, e é tão óbvia e verdadeira que a dificuldade 
não é justificá-la, mas explicar por que é que as pessoas nunca a viram" (p. 279). 
As instituições às quais o Professor Bernal pretende confiar essa nova direcção da ciência 
são semelhantes às que existem hoje, mas assumiriam novas tarefas. As academias 
planeariam quais os campos da ciência em que a investigação deve ser conduzida, 
procurando, em consulta com os industriais, ajustar a ciência às suas funções sociais. 
Embora seja afirmado repetidamente que este regime apenas se pode tornar plenamente 
eficaz sob o socialismo, fica implícito que poderá ter início antes que esse estado seja 
atingido. 
No entanto, todas as páginas brilhantes e instrutivas do livro deixam sem resposta a 
pergunta: como deve o progresso da ciência ser direccionado para que possa beneficiar o 
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bem-estar humano? O processo continua misterioso até ao final. Na p. 415 lê-se uma 
afirmação enfática: "... A ciência passará a ser reconhecida como o principal factor para a 
mudança social fundamental ... a ciência deve fornecer uma série contínua de mudanças 
radicais e imprevisíveis nas técnicas [do sistema económico e social]." Mas um momento 
mais tarde: "Se estas alterações se enquadram ou não com as necessidades humanas e 
sociais será a medida de como a ciência foi adaptada  para as suas funções sociais". Já é 
difícil ver como é que a sociedade pode fazer alguma coisa para ajustar o que é 
reconhecidamente imprevisível, ao serviço do seu bem-estar. Mas poderá ainda fazer o seu 
melhor, como sugere o Professor Bernal, favorecendo certas direcções de investigação que se 
consideram susceptíveis de produzir o imprevisível. Mas a questão principal continua lá. 
Como pode a ciência, se tiver que se submeter à regulação da sua função social nas mãos da 
sociedade, manter a sua essência, o espírito de livre inquirição? 
Vamos colocar o caso em concreto. É geralmente aceite que, nos últimos quarenta anos, a 
física tem avançado a uma escala incomparável com qualquer período anterior de duração 
semelhante. Sem dúvida este avanço alargou a perspectiva dos físicos industriais e tem, de 
muitas maneiras difíceis de especificar, contribuido para as suas tarefas inventivas. Mas 
parece-me que a única invenção que se pode dizer que surgiu directamente a partir desta 
época de descobertas é a lâmpada de descarga eléctrica, que agora está a ser usada para a 
iluminação de estradas. Ora a teoria utilizada para essa invenção foi construída entre 1900 
e 1912, numa série de grandes contribuições por Planck, Einstein, Rutherford e Bohr. 
Suponha-se, então, que "a organização científica mundial socializada e integrada", cuja 
vinda é profetizada pelo Professor Bernal (p. 409), existia já em 1900, com o seu “controlo 
unificado e coordenado, e acima de tudo consciente, de toda a vida social". Como teria esta 
organização "ajustado" a inclinação de Planck, Einstein, Rutherford e Bohr para descobrir a 
teoria atómica com a crescente necessidade de iluminação pública que viria a surgir vinte 
anos mais tarde, relacionada com o uso cada vez mais popular de veículos motorizados, algo 
inimaginável em 1900? Teria esse controlo do mundo científico previsto não apenas essa 
necessidade futura, mas também o facto de que ela pode ser resolvida por uma lâmpada de 
descarga baseada em descobertas que ainda estavam para ser feitas? E ainda a pergunta 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 94 (2009) 
 21 

crucial: supondo o caso provável de os controladores do mundo científico não terem 
realizado o milagre da previsão, será que deveriam reduzir o apoio às investigações que 
estavam a levar à descoberta da estrutura atómica? 
Eu acho que o Professor Bernal concordaria,  com prazer,  que não há cientista que 
aceitasse responder de forma afirmativa a esta última pergunta. Mas isso seria admitir que 
o Controlo Mundial da Ciência não podia fazer melhor do que fazem as actuais autoridades 
públicas – fornecendo apoios para os cientistas de reconhecida competência alargarem cada 
vez mais, da forma como eles acham apropriada, os domínios "da lei e da ordem" referidos 
por T. H. Huxley. E isso equivaleria ao completo abandono do planeamento da ciência para 
fins sociais, e da filosofia marxista da ciência. 
 
Verdade ou propaganda? 
O facto do ponto principal levantado pelo Professor Bernal não ser criticamente enfrentado 
por ele é característico de uma atitude propagandista a que pensadores marxistas da mais 
alta qualificação moral e intelectual sucumbem, com a sua descrença no poder da verdade e 
a sua rejeição de nosso dever de a servir para o seu próprio bem, tal como é ensinado pela 
sua filosofia. Mostrarei agora como essa atitude, que se julga justificada por uma paixão 
pelo bem-estar humano capaz de ultrapassar os escrúpulos intelectuais mais elementares, 
leva inexoravelmente, apesar de todos os protestos de lealdade para com a liberdade de 
pensamento, ao resultado que a sua filosofia implica – em particular a aprovação da 
opressão impiedosa da liberdade intelectual, a menos que perpetrado em busca dos 
objectivos políticos aprovados. 
As instituições capitalistas são implacavelmente criticadas ao longo do livro. O fascismo é 
violentamente exposto. A Rússia Soviética é constantemente apontada como um exemplo a 
ser seguido. Qualquer estudante sabe que tais comparações são inúteis a menos que 
incluam uma discussão sobre até que ponto qualquer mal particular do capitalismo, ou do 
fascismo, está ou não também presente na URSS. Outra regra fundamental do raciocínio 
será examinar quais as possíveis desvantagens que podem ter surgido na URSS, 
relacionadas com a eliminação do mal em causa. A omissão completa dessas precauções 
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simples é uma característica da propaganda. Somos amplamente informados sobre como no 
capitalismo os cientistas são induzidos à conformidade com os pontos de vista prevalecentes 
no Estado (p. 388); sabemos bem  que se podem mesmo sentir incapazes de recusar o auxílio 
no trabalho de guerra, com medo de perder o emprego (p. 387 ). Como na psicologia e nas 
ciências sociais isso é dificultado pelo facto de que "podem ser banidos como tendenciosos, se 
parecem implicar que o mundo pode ser de uma maneira diferente" (p. 342). Como o ensino 
muitas vezes mostra um enviesamento a favor de certas visões ortodoxas, por vezes mesmo 
com a forma subtil de uma pretensa atitude estritamente científica (p. 259). Todas estas 
coisas acontecem no capitalismo. 
É então vigorosamente enfatizado que sob o fascismo as condições são ainda infinitamente 
piores. Aqui os cientistas que pensam por si mesmo, fora dos seus próprios campos, expõem-
se a "sanções" (p. 403). As ciências sociais são tão grosseiramente distorcidas como deixam 
de ser um estudo científico (p. 259), e a psicologia está em posição semelhante (RA Brady, 
citado na p. 233). Também é particularmente notado que "os cientistas italianos foram em 
grande parte separados dos seus colegas cientistas no exterior, em parte devido à falta de 
confiança política e em parte por falta de meios para viajar" (p. 211). 
Na URSS, por outro lado, a que é feita uma referência constante como o único exemplo da 
aplicação do marxismo na prática, o Professor Bernal nada encontra para criticar. Na 
realidade,  eu creio que em nenhum outro sitio o pensamento científico é tão completamente 
oprimido como na URSS, e isto  deve-se  justamente ao facto de que o impulso da violência é 
aqui guiado pelo marxismo, que é uma filosofia de opressão muito mais inteligente e mais 
completa do que o fascismo italiano ou alemão. Vou descrever brevemente esta posição. 
A URSS é o único país no mundo que é dominado por uma ortodoxia elaborada. Os escritos 
de Marx, Engels, Lenin e Estaline estão acima de todas as críticas. Não só nenhum dos seus 
pontos de vista pode ser posto em causa, mas qualquer críticismo de qualquer detalhe do 
enorme volume de publicações  desses autores, abrangendo quase todos os assuntos 
imagináveis, seria considerado como um acto contra-revolucionário, punível com a morte. A 
imposição do marxismo inclui a aceitação obrigatória de todos os escritores aprovados  por 
Marx e Engels; com base nisso autores tão variados como Epicuro, Darwin e Balzac estão 
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acima de qualquer crítica. O primeiro,  porque foi favoravelmente discutido na tese de 
doutoramento de Marx, e o último porque Marx o elogiou na sua correspondência privada. 
Esta referência de Marx a  Balzac tornou-se na realidade na base da doutrina literária do 
"realismo socialista", agora aplicada na URSS.  "Realismo socialista", "classicismo 
soviético", são exemplos das modernas doutrinas marxistas, proclamadas de tempos a 
tempos pelas autoridades do partido. São obrigatórias. 
Até 1932 o modo comunista de discutir qualquer problema teórico da ciência, engenharia, 
arte, ou sociedade era procurar um texto nos escritos então com autoridade e nas linhas de 
orientação partidárias aplicáveis ao caso. Em questões importantes o Partido podia  intervir 
e dar uma decisão final, absolutamente obrigatória para todos. 
O mais recente e importante periódico científico da URSS, iniciado no principio de 1932 
(Zeitschrift fur der Pliysik Sovjetunion) inclui um prefácio editorial onde menciona a 
aplicação do materialismo dialéctico à física como um dos objectivos da nova revista. Nem 
um em cem físicos acreditaram nessa coisa sem sentido, mas ninguém ousaria contradizer 
publicamente tal declaração. Poucos meses depois, o Partido decidiu contra a continuada 
aplicação em detalhe do materialismo dialéctico às ciências exactas.  Uma série de ensaios 
foram então expostos ao ridículo pelos órgãos do partido. Cito alguns dos seus títulos a 
partir de uma lista por Sydney e Beatrice Webb (4): o marxismo e a cirurgia, a dialéctica do 
aço Graded, a dialéctica de um motor de combustão interna. Uma revista marxista-leninista 
de ciências naturais (Journal for Marxist-Leninist Natural Science ) foi publicada 
regularmente, para cultivar tais ramos do conhecimento. Antes de essa loucura ter sido 
finalmente abolida pelo Partido no décimo quinto ano da revolução, nenhum cientista da 
URSS podia levantar a voz contra ele (5). 
Na URSS o materialismo dialéctico permanece, é claro, para além das  críticas. Essa 
filosofia, que a maioria dos cientistas acredita não fazer muito mais sentido na sua forma 
geral do que nas  suas aplicações especiais acima citadas, que eram correntes até 1932, 
continua ainda a ser metido pela goela abaixo dos cientistas soviéticos, que não a podem 
contradizer. A revista Nature (1937) (140, p. 296), publicou um relatório sobre uma 



 
 
                                                                                                          Escola de Engenharia Universidade do Minho    Departamento de Sistemas de Informação  
                                                                                                             »«MERCADOS E NEGÓCIOS: DINÂMICAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

»«wp 94 (2009) 
 24 

discussão de um problema de genética no final de 1936, elaborada em termos da ortodoxia 
soviética, e realizado na Academia Lenine de Ciências Naturais (g). 
Por um decreto do Partido Comunista, datado de 04 de Julho de 1936, a aplicação de testes 
de inteligência Binet-Simon para crianças foi declarado como uma ciência contra 
revolucionária (5). Cito do Moscow News, 23 Setembro de 1936, segundo Lady Simon, 
algumas palavras que ilustram a atmosfera inquisitória de uma reunião na qual os 
educadores envolvidos (chamados de "pedologistas") receberam esse decreto. “O discurso do 
Professor G. P. Blonsky foi significativo "Eu sinto pessoalmente todo o peso da 
responsabilidade pelos delitos de pedologia", disse ele. "Eu sempre soube que pedologia 
burguesa não aceitaria as bases marxistas, mas eu continuei a usar testes e medidas que 
são um meio de reforçar as classes exploradoras”. A psicanálise também é proibida na 
URSS, e em nenhuma das suas instituições é permitido o seu ensino ou prática. 
Os cientistas soviéticos sentem, suponho eu, o que qualquer pessoa ilustrada sentiria sob 
um regime intelectual draconiano. São bem pagos, mas mesmo assim o Governo não os 
deixa ir ao estrangeiro, acreditando que muitos deles poderiam preferir não voltar. Quando 
a permissão de viajar é concedida a um cientista, a esposa fica retida na Rússia, para 
garantir o seu retorno. Parece que há mais de dois anos que nem um único cientista 
soviético tem sido autorizado a atravessar a fronteira. A precaução não deixa de ser 
razoável. Há alguns anos, V. N. Ipatieff, o melhor químico orgânico da Rússia, fugiu do país 
(h). Foi seguido para os Estados Unidos por G. Gamow, o mais bem sucedido físico teórico 
russo (i). No que respeita à física experimental os soviéticos foram mais afortunados. Em 
Setembro de 1934 conseguiram capturar um eminente representante desta área, Peter 
Kapitza, enquanto hospedado na URSS durante férias de Cambridge, onde regia uma 
cadeira e onde tinha residido durante muitos anos (j). Muitos jovens cientistas conhecidos 
foram presos no decorrer do ano passado, ninguém sabe porquê ou por quanto tempo. Os 
seus nomes podem apenas ser ditos em sussurro. As referências a trabalhos de tais 
renegados políticos são banidas (6). Tudo isto é bem conhecido, e deveria ter sido discutido 
pelo Professor Bernal - como exemplo dos resultados da única tentativa em larga escala 
conhecida para ajustar a ciência às suas funções sociais. Teria feito alguma luz sobre outro 
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aspecto misterioso da liberdade no socialismo, tal como descrito, por exemplo, na afirmação 
enfática da p. 381: 
"A liberdade do século XIX era uma coisa aparente. ... Numa sociedade integrada e 
consciente esta concepção de liberdade deve ser substituída por outro - a liberdade como a 
compreensão da necessidade. Cada homem será livre, desde que perceba que ele está a 
tomar parte, consciente e determinadamente, num empreendimento comum. Esse tipo de 
liberdade é bem mais difícil de compreender e apreciar; aliás, só pode ser apreciada 
plenamente vivendo-a". 
Arregimentado para o serviço de uma ortodoxia absurda, atormentado pelas loucas 
suspeitas de funcionários omnipotentes, preso arbitrariamente ou em constante perigo de 
prisão, ao cientista na Rússia Soviética diz-se, a partir da Inglaterra, que a liberdade de que 
ele gosta só pode ser apreciada vivendo-a. Uma vez que os termos dessa liberdade o 
impedem  de responder ao seu colega britânico, tenho que assinalar a anomalia da situação. 
A menos que se restabeleça plenamente o direito do homem para perseguir a verdade, 
independentemente dos interesses sociais, e a menos que novamente nos dediquemos ao 
dever deste exercício, tais anomalias não podem ser eliminados, mas antes devem continuar 
a crescer num emaranhado sufocante de falácias. E este geração que foi - na frase de Lionel 
Bobbins - "traída para além do acreditável por aqueles que deveriam ter sido seus líderes 
intelectuais" (k) descobrirá, tarde demais, que está a abrir a passagem aos bárbaros. 
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Notas do autor: 
 
(1) J. D. Bernal. The social function of science, Routledge, 1948. Pp. xvi + 482.  
 
(2) K. Marx, A contribution to the critique of political economy, C. H. Kerr, 1911 (Prefácio).  
 
(3) “Do ponto de vista de um habitante da Terra, esta permanecia imóvel, até que se 
descobriu que um relógio de pêndulo perdia tempo quando deslocado para locais próximos 
do equador. Depois da invenção de Huyghens, o movimento axial da Terra era um 
fundamento social necessário para a exportação colonial de relógios de pêndulo” (Science for 
the citizen, p. 232) 
 
(4) S. e B. Webb, Soviet Communism : A New Civilization, Scribner, 1938, p. 1000. 
 
(5) O famoso Ivan P. Pavlov foi uma excepção, pois era livre para falar como queria. Pavlov 
morreu em 1936 com a idade de 86 anos. Durante a era de Estaline, iniciada por volta de 
1927, as suas actividades estavam naturalmente muito limitadas pela sua idade. 
 
(6) E. Simon et al, Moscow in the making, Longman, Green & Co., 1937, p. 130 
 
(7) Ver Modern Quarterly, 1 (1938) 371 (nota de rodapé)  
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Notas do tradutor: 

 

(a) Bernard Bosanquet (1848-1923),  filósofo inglês do final do sec, XIX, um dos expoentes do 

“idealismo absoluto”. Three Chapters on the Nature of the Mind é uma obra incompleta por 

morte do autor. Publicada pela primeira vez em 1923 (Macmillan), foi recentemente reimpressa 

(Kessinger Publishing, 2005, 168 pages). Bosanquet contribuiu com as Guifford Lectures de 

1911 e 1912. 

 

(b)  P. 443 a 449, apendice VII do livro The Social function of science, de Bernal (1948). Reproduz 

um relatório de M. Rhuemann, anterior director de investigação no Physico-Tecnhical Institute, 

Moscovo. Como era de norma, uma citação de Lenine (1920) no primeiro parágrafo: “Só quando 

o pais estiver electrificado, e a nossa industria, agricultura e transportes se construírem sob as 

fundações de uma produção moderna e em larga escala, é que finalmente seremos vitoriosos” . 

Um pouco adiante, o autor escreve: “Tal como a industria se deve desenvolver para aumentar a 

produção e garantir as amenidades da vida, também a ciência se deve desenvolver para melhorar 

a produtividade da industria”. 

 

(c) Esta conversa de Polanyi com Bukarine, que ocorreu em Março de 1935, quatro anos antes da 

publicação deste texto, numa das visitas de Polanyi a Moscovo, marca um ponto de viragem nas 

preocupações sociais e filosóficas de Polanyi. Da preocupação com a liberdade na ciência, passa 

ao problema da liberdade e do conhecimento e dedica as últimas décadas da sua vida académica 

à “research question” suscitada por essa questão. Por um lado, a sua convicção pessoal sobre a 

solução do problema. Por outro lado, a procura sistemática do caminho para essa solução. Pelo 

caminho nasceram novas explorações sobre a filosofia do conhecimento e a epistemologia, com 

profundas implicações políticas e civilizacionais.  

Este encontro de Polanyi com Bukarine aparece mais do que uma vez citado nos livros Polanyi: 

- na introdução (“Background and prospect”) que Polanyi escreveu para a edição de 1964, 

pela University of Chicago Press, de Science, Faith and Society (1946) aparece uma 
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referencia (ver p. 8) a este encontro, na Pascoa de 1935, em termos muito semelhantes aos 

referidos neste ensaio. 

- Em Personal Knowledge (1958) há uma nota (p. 238) sobre o encontro, em que Polanyi diz 

que Bukarine lhe havia explicado que a ciência pura, ao contrario da tecnologia, apenas 

podia existir numa sociedade com classes. Isto a propósito do conceito de ciência pura como 

um snobismo. 

- Na abertura de The tacit dimension (19XX) é citada esta conversa e o seu contexto: um 

Bukarine urbano e simpático, confiante na ideologia, mas já algo frágil sob o ponto de vista 

politico, apenas três anos antes de ser fuzilado – um julgamento politico que por si só 

constitui um argumento para as teses de Polanyi sobre a liberdade do pensamento. Mais 

adiante (p. XX) Polanyi mostra mesmo a sua compreensão pelo seu comportamento final: 

“dizer a verdade, seria condenar a Revolução, o que era inconcebível”. Polanyi associa esta 

discussão à exploração das formas de conhecimento. A citação deste encontro neste último 

(individual) livro de Polany é particularmente significativa. 

 

(d) Pode-se entrever aqui uma sugestão precoce do mecanismo subsidiário do conhecer tácito, mais 

tarde fundamental na filosofia do conhecimento de Polanyi. 

 

(e) pg. 159 do livro The social function of science, por Bernal (1948). 

 

(f) Lancelot Thomas Hogben, “Science for the citizen: a self-educator based on the social 

background of scientific discovery”, A.A. Knopf, 1938. O livro, ilustrado por J. F. Horrabin, 

conheceu várias edições populares nas décadas seguintes. Para uma revisão mais recente do 

livro, quarenta anos depois de publicado, ver Austerfield, P., “Milestone in social awareness”, 

New Scientist, 80, nº 1114, Dezembro 1978, suplemento Nostalgic Scientist, p. 6. 

Este foi um dos muitos livros de popularização militante da ciência pelo Professor Hogben. 

“Mathematics for the million” (1936) foi outro dos seus livros mais populares.  

 Lancelot Hogben (1895-1975) foi um cientista (zoologia e estatística) e militante pacifista e 

socialista fabiano, tendo regido a cadeira de biologia social na London Business School. 
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Fortuitamente descobriu o teste de gravidez com o seu nome, e que foi um padrão por muitos 

anos. Foi Fellow da Royal Society (1936) 

 

(g) Nature, 140 (1937) 296; texto da responsabilidade editorial da revista, na secção 
“News” do numero de 21 de Agosto de 1937, intitulado  “Genetics and plant 
breeding in USSR”, onde se reporta que nessa altura se começam a conhecer 
pormenores da quarta sessão da Lenin Academy of Agricultural Sciences, que 
decorrera em Moscovo em finais do ano anterior (1936), e onde “se desencadeou uma 
campanha determinada contra a genética como base fundamental do crescimento 
cientifico de plantas”. Esta notícia da Nature vem na sequencia de uma publicada 
em numero anterior (Nature, 140 (1937) 185) e intitulada “Genetic theory and 
practice in USSR”, onde se dava conta de um primeiro relatório sobre a realização 
da referida reunião da Academia Lenine  e onde se assinalavam sinais de um 
ataque á moderna teoria genética por parte de especialistas (“experts”) de 
problemas práticos de domínios sem relação com a genética – referencia a Michurin 
e a Lysenko, que teriam obtido resultados de imenso valor prático por métodos de 
tentativas. Esta questão teve grande influencia em Polanyi, que a discute com 
profundidade no livro “The logic of liberty” (1951). Sobre o assunto, ver também a 
nossa nota (entitulada “Cyril Darlington e o drama da genética soviética (caso 
Lisenko)”) á tradução do ensaio “Science: academic and industrial” (1961), 
WP88(2009)). 
 

(h) V. N. Ipatieff (1967-1952), especialista em química orgânica, catálise e polimerização, tal 

como Polanyi. As suas memórias (X. Eudin,  H. Fischer e H. Fisher, “The life of a chemist. 

Memoirs of Vladimir N. Ipatiett”, tradução de V. Haensel e R. Lusher, Standorfd University 

Press, 1946) são especialmente informativas sobre a vida de um cientista na URSS.   O capítulo 

final (“Arrests of scientists, 1929”) é especialmente pungente e elucidativo. Note-se que no 

entanto Polanyi desconheceria estas memórias, publicadas no Ocidente dez anos depois deste 

texto. 
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(i) G. Gamow (1904-1968),  especialista em física teórica e cosmologia, contribuiu para a análise 

da decadência das partículas alfa e desenvolvimento da física quântica. As suas duas primeiras 

tentativas de sair da URSS, em 1932, em kayak (com a mulher) foram frustradas pelo mau 

tempo. Mas em 1933 conseguiu pedir asilo em Bruxelas, durante uma Conferencia Solvay. 

 

 (j) Peter Kapitza (1894-1984). Prémio Nobel da física em 1978, devido ao seu contributo para a 

física das baixas temperaturas, trabalho da segunda metade da década de 30. Trabalhou em 

Cambridge nos anos 20, com Rutherford. Fellow da Royal Society em 1929. Polanyi estaria a ser 

“naif” acerca da deserção de Kapitza em 1934,  a qual teria sido na realidade orquestrada pelos 

serviços secretos soviéticos, que o terão recrutado em Cambridge (ver R. Deacon, “A history of 

the Russian Secret Service”, Taplinger Pub. Co., 1972). Na realidade as autoridades soviéticas 

apreenderam-lhe o passaporte numa estadia em Moscovo, tendo sido depois nomeado presidente 

do Instituto de Problemas Físicos (Moscovo). Mas em 1946 terá recusado trabalhar no programa 

da bomba atómica e foi colocado sob prisão domiciliária. Foi reabilitado depois da morte de 

Estaline. Ver as memorias de Bertrand Russell (Russel, B. e N. Griffin, “The selected letters of 

Bertrand Russell: the public years, 1914-1979”, Routledge, 2002, p. 421). 

 

(k) Lionel Bobbins (1898-1984). Economista (macro economia, post keynesiano), professor na 

London Business School. 
 


