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RESUMO

A partir sobretudo dos estudos do antropólogo Bruno Latour, nos quais se
mostra a importância da retórica e das estratégias institucionais na
fabricação das verdades científicas; das hipóteses a respeito do caráter
ambíguo das ciências levantadas por Isabelle Stengers, e das ideias de
Edgar Morin sobre a necessidade de se combater o pensamento
fragmentador e religar cultura científica e cultura humanística, a tese
discute a relação do homem com seus artefatos; o desafio das descrições
dos fenômenos e de suas propriedades; do diálogo entre os humanos e as
várias dimensões da matéria, e da responsabilidade que deveria vir com
todos os avanços científicos. Victor Frankenstein, sua criatura, BrownSéquard e a testosterona sintética são atores que ajudam a compor o
panorama cognitivo da pesquisa que estende os limites da ciência e do
social ao coletivo de não-humanos e reivindica uma reforma do
pensamento e da educação que os inclua.
Palavras chaves: Complexidade; educação; redes sociotécnicas; ciência

ABSTRACT

Starting mainly from anthropologist Bruno Latour’s studies, which
highlights the importance of rhetoric and of institutional strategies in the
production of scientific truths; of the hypotheses about the ambiguous
nature of sciences as raised by Isabelle Stengers and of Edgar Morin’s
ideas on the need to fight the fragmented thought and to bind scientific
culture and humanistic culture, the thesis discusses man’s relationship
with his artifacts, the challenge of the descriptions of phenomena and
their properties, of the dialogue between humans and the various
dimensions of matter, and of the accountability that should come with all
the scientific advances. Victor Frankenstein, his creature, Brown-Séquard
and the synthetic testosterone are actors who help to make up the
cognitive panorama of the research which extends the limits of science
and of the social to the collective of nonhumans and claims a reform of the
thought and the education that includes them.
Key-words: Complexity; education; socio-technical networks; science

RÉSUMÉ

À partir des études de l'anthropologue Bruno Latour, dans lesquelles on
montre l'importance de la rhétorique et des stratégies institutionnelles
dans la fabrication des vérités scientifiques; des hypothèses concernant la
nature ambiguë des sciences dressées par Isabelle Stengers et des idées
d'Edgar Morin sur la nécessité de combattre la pensée fragmenteuse et de
relier culture scientifique et culture humanistique, la thèse aborde la
relation de l'homme avec ses artefacts, le défi des descriptions des
phénomènes et de leurs propriétés, du dialogue entre les humains et les
plusieures dimensions de la matière, et de la responsabilité qui devrait
venir avec tous les progrès scientifiques. Victor Frankenstein, sa créature,
Brown-Séquard et la testostérone synthétique, sont des acteurs qui aident
à composer le panorama cognitif de la recherche qui étend les limites de la
science et du social au collectif de non-humains et revendique une
réforme de la pensée et de l'éducation que les inclut.
Mots-clés: Complexité ; éducation, réseaux socio-techniques; science
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Moderno Prometeu

No final dos anos 1950, em conferência na Universidade de
Cambridge, o físico Charles Percy Snow (1905-1980) discorreu sobre a
enorme falta de comunicação entre a cultura humanística (artística,
literária) e a cultura científica-tecnológica, problema que ele denominou de
as duas culturas. Snow definia-se como um cientista por formação e um
escritor por vocação. Seu ensaio original e o livro subsequente causaram
um grande impacto, alimentando um debate sobre as necessidades da
educação no século XX e sobre a difusão do conhecimento científico.

O físico percebeu a existência de duas culturas, representadas por
"dois grupos, comparáveis em inteligência, idênticos em raça, não muito
distantes em origem social, que recebiam quase os mesmos salários, mas
que haviam cessado quase totalmente de se comunicar entre si e que, na
esfera intelectual, moral e psicológica, tinham tão pouca coisa em comum"
(Snow, 1995:18 e 19). A descrição que Snow faz dos dois grupos é ainda
atual:
Num polo os literatos; no outro os cientistas e, como mais
representativos, os físicos. Entre os dois, um abismo de
incompreensão mútua - algumas vezes (particularmente entre os
jovens) hostilidade e aversão... Cada um tem uma imagem
curiosamente distorcida do outro. [...] Os não-cientistas tendem a
achar que os cientistas são impetuosos e orgulhosos [...] têm a
impressão arraigada de que superficialmente os cientistas são
otimistas, inconscientes da condição humana. Por outro lado, os
cientistas acreditam que os literatos são totalmente desprovidos
de previsão, [...] num sentido profundo, anti-intelectuais,
ansiosos por restringir a arte e o pensamento ao presente
imediato. (Snow, 1995:21 e 22).

Com base na sua experiência e em seu conhecimento acadêmico,
Snow reconhecia a centralidade da ciência no mundo ocidental, porém
denunciava o crescente e indesejável hiato, ou o antagonismo mesmo,
entre as humanidades e as ciências. Lembrava, igualmente, a influência
da cultura literária e humanística na formulação de ideias e na
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articulação de valores para as sociedades. Sustentava, assim, na dupla
condição de cientista e homem de letras, a importância de uma recíproca
e efetiva comunicação, sem a qual não seria possível lidar com os desafios
e os problemas contemporâneos.

Atualmente, a contribuição da cultura das humanidades para a
compreensão da condição humana tem sido reiterada como fundamental
pelo paradigma da complexidade. No livro A cabeça bem-feita, por
exemplo, Edgar Morin (2000) fala da contribuição da cultura das
humanidades para o estudo da condição humana. Segundo o autor, as
expressões literárias e poéticas são capazes de anunciar o caráter mais
complexo, onírico e projetivo da condição humana. A literatura alimenta
nossa imaginação, revela um universo de conhecimentos que traz em si
suas multiplicidades internas, personalidades virtuais, uma infinidade de
personagens inseridos no tempo e no espaço, uma poliexistência do real e
do imaginário cultural. A literatura, por meio de suas histórias e heróis é
um modo de conhecimento da sociedade.

Para Morin, o romance e o cinema propiciam ao sujeito aguçar sua
subjetividade, sua afetividade, paixões, amores, ódios, delírios, felicidade e
infelicidade, traições, imprevistos, destino e fatalidade por meio dos
processos de identificação e projeção, pondo à mostra as relações do ser
humano com o outro, com a sociedade e com o mundo. Nesse sentido, os
romances representam a própria vida. Neles, cada pessoa pode encontrar
a sua verdade.
São o romance e o filme que põem à mostra as relações do ser
humano como o outro, com a sociedade, com o mundo. O
romance do século XIX e o cinema do século XX transportam-nos
para dentro da História e pelos continentes, para dentro das
guerras e da paz. E o milagre de um grande romance, como de
um grande filme, é revelar a universalidade da condição humana,
ao mergulhar na singularidade de destinos individuais
localizados no tempo e no espaço. [...] As artes levam-nos à
dimensão estética da existência e – conforme o adágio que diz
que a natureza imita a obra de arte – elas nos ensinam a ver o
mundo esteticamente. Trata-se, enfim, de demonstrar que, em
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toda grande obra, de literatura, de cinema, de poesia, de música,
de pintura, de escultura, há um pensamento profundo sobre a
condição humana. (Morin, 2000:44 e 45).

Uma educação que promova a necessária reforma do pensamento
deverá ter como pressupostos o fim da fragmentação do conhecimento e a
necessidade de articular e religar saberes, exigindo uma nova postura do
sujeito diante do conhecimento, em relação ao qual é produto e produtor.
Isso implica como condição necessária, embora não suficiente, recusar a
cisão entre a cultura cientifica e as humanidades. Nesse sentido, as artes
em geral, aparentemente distantes das ciências humanas – aí incluída a
educação -, ajustam-se na luta contra a visão mecanicista e utilitária do
mundo.

Não existe um protocolo que nos ensine como fazer emergir, no
ambiente acadêmico, a complementaridade de diferentes formas de
representação do mundo. Para dialogar, de modo solidário e respeitoso,
com outros saberes não domesticados pelos códigos da ciência, como a
arte e a literatura, talvez seja preciso seguir um caminho sem
planejamento prévio e experimentar analogias e metáforas buscando
facilitar a comunicação e compreensão dos fenômenos do mundo. É
possível, contudo, identificar uma precaução: não importar para a área do
estudo da cultura e da sociedade os mesmos procedimentos de elaboração
de modelos, observações empíricas e testes de hipóteses próprios das
metodologias científicas pragmáticas.

Em geral, alimentadas por dados construídos em decorrência de
pesquisas de campo, as informações obtidas pelas metodologias científicas
pragmáticas nos mostram aquilo que pode ser traduzido por números e
categorias

apriorísticas.

Em

suas

pesquisas,

os

cientistas

se

comprometem com a realização de observações precisas e pretendem
produzir interpretações verdadeiras, sustentadas em hipóteses e teorias já
consolidadas. A organização do método científico é defendida como
rigorosa e supõe sempre fidedignidade e objetividade. As estatísticas
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produzidas pelos laboratórios são as partes mais visíveis de uma ciência
que se propõe a interpretar o comportamento das pessoas, do mundo.
Supostamente comprovada por meio de dados estatísticos, esse tipo de
pesquisa científica, fundada sobre a afirmação da objetividade e da ordem,
será

utilizada

para

propor

políticas

públicas,

definir

orçamentos,

alimentar ONGs, etc. No entanto, como sabemos, cálculos e números não
permitem compreender os dramas humanos.

Principalmente quando algo no laboratório sai errado, ou o
resultado da experiência foge do controle, e os procedimentos e as regras
objetivas não são suficientes para resolver as contingências concebidas
como falhas ou erros, os cientistas são obrigados a lidar com o
imponderável, colocando em cheque os compromissos assumidos com a
precisão e a correção. Nessas ocasiões, o erro monstruoso aparece como
derivado da esfera material ou social e algo que afronta a concepção
tradicional de racionalidade científica. Para que tudo continue a funcionar
como antes, cobaias que comeram quando deveriam estar em jejum,
equipamentos que falharam quando deveriam trabalhar corretamente, ou
humanos que não agiram de acordo com a conduta esperada devem
responder pelos defeitos ou mau uso da criação.

Neste trabalho, exploro a metáfora da rede sociotécnica de Bruno
Latour,

como

uma

forma

de

sugerir

que,

em

nossa

cultura,

o

conhecimento não é algo produzido por meio da operação de um método
científico puro e extra-humano, e que, por outro lado, a hierarquia e o
poder não são construções determinadas apenas pelas relações entre
humanos. Nas controvérsias a respeito da descoberta e do uso de uma
substância conhecida como testosterona e no dilema vivido por um
cientista e sua criatura em um romance escrito no início do século XIX
encontrei pistas e caminhos para fazer analogias e discorrer sobre a
questão dos laços sociais heterogêneos, formados por humanos e não-
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humanos1 e a impossibilidade da identificação, ainda hoje dominante,
entre a razão científica e o poder de domínio em nossas relações com os
não-humanos.

A obra Frankenstein ou moderno Prometeu de Mary Shelley2 serve
como exemplo de uma abordagem original da interação entre cultura
humanística e ciência que pode contribuir com a religação desses saberes
e ajudar a compreender nossas condições de construção de conhecimento.
Frankenstein liga arte e ciência, o não-humano ao homem e ao monstro
em permanente construção que existe em todos nós, sujeitos inacabados.

Desde sua primeira publicação anônima em 1818, os críticos
sustentaram que Frankenstein apresentava uma ideia negativa sobre o
desenvolvimento da ciência, já naquela época identificada com o
progresso, a perfeição e a razão. Ocorre que, dede então, a interpretação
do livro e sua relação com a pesquisa científica têm mudado. É o que
acredita Betty T. Bennett. Para a professora de literatura, Mary Shelley
usou a ciência como uma metáfora para qualquer tipo da ação
irresponsável retratando na obra a atmosfera política de sua época e a
maneira como a monarquia agia no interesse de alguns. “O assunto em
Frankenstein não é, como repetido tão frequentemente em argumentos
religiosos tradicionais, uma lição aos perigos da usurpação do domínio de
Deus”, afirma Bennett (1998:36).

1

Latour defende, no lugar da dicotomia sujeito-objeto, a existência de dois polos
com a capacidade de permutar propriedades: o humano e o não-humano. O não-humano
é a entidade muda, “o tempo de paz do objeto: aquilo que este pareceria se não estivesse
metido na guerra para atalhar o devido processo político.” Junto com os humanos, ele
compõe os coletivos, tendo a potencialidade de se revelarem atores, atuantes (actantes),
ou seja, de exercerem ou sofrerem algum tipo de ação, participando de um processo a
favor da construção da nossa humanidade. (Latour, 2000:352).
2 Escrito originalmente entre 1816 e 1817, Frankenstein ou o moderno Prometeu
foi editado três vezes no século XIX. A primeira edição de 1818, com o prefácio de Percy
Bysshe Shelley, foi publicada anonimamente em três volumes; a segunda, de 1823, foi
publicada em dois volumes; a terceira edição, revisada pela autora, é de 1831, que
adicionou à obra uma introdução descrevendo o processo de criação de seu romance,
além de outras pequenas modificações. Quando não fizer menção explícita, utilizo o texto
da edição de 1831, publicado pelo Círculo do Livro em 1992 com a tradução de Miécio
Araújo Jorge Moura.
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Autora de seis romances, cinco volumes de biografias, dois livros
de viagens e numerosas histórias curtas, ensaios e revistas, além da
edição de grande parte dos trabalhos do marido, Mary Shelley é mais
lembrada pelo trabalho em Frankenstein. Filha de dois escritores
notabilizados pelas radicais críticas à sociedade europeia e esposa do
poeta Percy Bysshe Shelley, amante dos ideais produzidos pela Revolução
Francesa, Mary Shelley produziu, segundo Bennett, um corpo de trabalho
que desafiou consistentemente o modelo social de poder, tanto no domínio
privado da família como no reino público da política e da ciência, baseado
em sua "consciência aguda dos eventos mundiais”. Para a especialista na
obra de Mary Shelley, a maioria dos críticos literários negligenciou os
aspectos políticos da obra de Shelley, “convencidos que política era um
assunto masculino.” (Bennett, 1998:3 e 4).

O interesse de Mary Shelley na política foi promovido parcialmente
pelos escritos de sua mãe. A obra de Mary Wollstonecraft (1759-17970)
deixou sua marca nas ideias políticas da filha, incluindo sua aversão à
forma como as elites governantes tratavam a questão social. Mary Shelley
“viveu mais que seus pares, mas não o suficiente para ver seus princípios
românticos prosperarem. [...] Era antimonarquista, mas na maior parte
das vezes era contra qualquer forma absoluta de poder", diz Bennett.
"Acreditou no amor universal. Acreditou que os povos deviam se importar
com os governantes e que os governantes deviam se importar com seu
povo.” (idem:121).

A crítica de Mary Shelley ao projeto de civilização que estava em
curso pode ser percebida no sexto capítulo de Frankenstein, quando Victor
Frankenstein recebe das mãos de seu amigo Henry Clerval uma carta
escrita por sua prima e futura noiva Elizabeth. A certa altura, Elizabeth
afirma que: “As instituições republicanas de nossa pátria produziram
hábitos mais simples e melhores do que os das grandes monarquias que
nos cercam. Existem, assim, menos diferenças entre as várias classes de
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seus habitantes, e as classes mais humildes, nem tão pobres nem tão
desprezadas, possuem maneiras educadas e uma boa moral. Em Genebra,
uma criada não significa a mesma coisa que uma criada na França e na
Inglaterra.” (Shelley, 1992:63).

Em seu livro Mary Wollstonecraft Shelley. An Introduction (1998),
Betty T. Bennett argumenta que as interpretações mais aceitas sobre o
romance Frankenstein basearam-se em uma visão limitada da trajetória
literária de Mary Shelley e suas fortes implicações sociais, diminuindo o
valor de suas habilidades e traduzindo equivocadamente suas intenções. A
“fusão multidisciplinar entre a literatura, a filosofia política, e as entradas
históricas” de Mary Shelley exigem, proporcionalmente, uma leitura
multidisciplinar capaz de compreender “a complexidade da autora e de
seus trabalhos.", conclui Bennett (1998:4).

Betty T. Bennett não está sozinha ao enfatizar a ampla variedade
de significados dos escritos de Mary Shelley com relação à sua época e a
nossa. Jean Jacques Lecercle, por exemplo, já havia chegado, no livro
Frankenstein,

mito

e

filosofia

(1991),

a

semelhantes

conclusões.

Especialista em filosofia da linguagem e teoria literária, Lecercle interpreta
diversas correntes de pensamento que envolveram a complexa conjuntura
familiar, histórica e literária de Mary Shelley na época em que iniciou o
romance, e, ao contrário de algumas análises que questionam a
capacidade da jovem escritora3, o autor afirma que “Mary Shelley sabia o
que estava fazendo: que ela viu, que ela compreendeu, que ela construiu.”
(Lecercle, 1991:13).

Frankenstein é produto de um século em transição marcado pela
Revolução Francesa e uma boa parte do livro de Lecercle é dedicada ao
3 As controvérsias a respeito da autoria de Frankenstein são muito antigas.
Quando foi publicado em 1818, “muitos críticos atribuíam-no a Shelley, um ateu amoral
e expatriado.”, comenta Florescu (1998:138). Uma das mais recentes análises que
apontam nessa direção pode ser vista na obra The man who wrote Frankenstein (O
homem que escreveu Frankenstein), de John Lauritsen (2007).
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estudo do comportamento ambíguo e ao “destino póstumo do mostro
enquanto metáfora política.”. O autor apresenta nada menos que cinco
identidades para o monstro, que variam de acordo com o contexto
observado. “Para Mary Shelley [...] o monstro é contraditório, certamente
ele representa a revolução e sobretudo a Revolução Francesa, mas no que
ela tem de positivo e negativo ao mesmo tempo, um acontecimento
necessário

e

bem-vindo,

pois

libertador;

mas

um

acontecimento

sangrento, custoso em vidas humanas e em entusiasmos frustrados e que
não soube a hora de parar.” (Lecercle, 1991:53, 62).
[...] a Revolução é um processo acabado, um acontecimento já
histórico, objeto de análise e avaliação. Mary Shelley e Shelley
estão em posição de avaliar suas consequências, e o horizonte
está recoberto por esta figura, monstruosa para os ingleses, de
Napoleão traindo, mas também exportando, os ideais
revolucionários. Para Shelley e para seu meio, a principal tarefa
política é tirar as lições do período: todo projeto político passa por
esta análise. Frankenstein também é o produto deste balanço.
(Lecercle, 1991:64 e 65).

Como

metáfora

política,

a

obra

talvez

reflita

um

irônico

desapontamento em relação ao espírito enfraquecido de uma era, quando
o retrocesso dos ideais contidos na Revolução Francesa estava criando um
novo clima de opressão política e a cultura do otimismo, tão comum na
fase adiantada do movimento romântico, perdia sua sustentação. Mas,
como veremos a seguir, essa não é a única metáfora que pode ser
associada ao conto ou aos seus personagens principais.

Dado ao fato da obra ter sido escrita por uma mulher (cuja mãe era
uma ardorosa defensora dos direitos das mulheres), não é surpresa a
existência de diversas interpretações feministas. Uma delas afirma que a
monstruosidade do romance está relacionada à dominância da ideologia
romântica e patriarcal nos tempos de Mary Shelley. Para Anne K. Mellor,
Frankenstein retrata um ataque ao poder gerador exclusivamente
masculino e a exclusão feminina do mundo do trabalho, em particular da
ciência. “Frankenstein é um livro sobre o que acontece quando um homem
tenta ter um filho sem uma mulher.”, afirma a autora (Mellor, 1989:40).
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A tese central de Mary Shelley, her life, her fiction, her monsters, de
Anne K. Mellor, é a de que Frankenstein representa um grito feminino no
mundo marcadamente masculino da ciência. Na formulação da autora, a
obra é uma crítica à concepção masculina do trabalho científico, que não
leva em conta os aspectos domésticos, particulares e de afeição,
tradicionalmente ligados ao mundo feminino. Ainda de acordo com Mellor,
Mary Shelley vê na ciência uma atividade masculina que não permite a
natureza feminina desabrochar: "Em Frankenstein ou Prometeu moderno,
ela ilustrou os perigos potenciais da hubris científica e ao mesmo tempo
desafiou os vieses culturais inerentes a qualquer concepção da ciência e
de método científico apoiada em uma definição feminina da natureza."
(idem:89).

Seguindo a trilha aberta pelo pensador Francis Bacon (1561-1626),
é a natureza feminina, frequentemente metaforizada no romance como o
ato da criação da vida, que Victor Frankenstein deseja invadir, violar e
dominar de qualquer modo. É justamente através do emprego de tal
metáfora que, segundo Mellor, Mary Shelley faz "uma crítica feminista da
ciência". (idem:89).

Em Frankenstein, para algumas interpretações, o comportamento
feminino, em contraste com o masculino, é absolutamente passivo. Sem
resistência, as mulheres se deixam destruir pela ambição masculina.
Assim foi com Justine Moritz, a doméstica enforcada injustamente,
acusada de ter matado William, irmão de Victor e Elizabeth Lavenza, sua
noiva, morta pelo monstro na noite de núpcias. Para Anne Mellor, o meio
de sobrevivência das figuras masculinas no romance de Mary Shelley
também nos diz alguma coisa. A maioria dos homens possui bom
emprego, como o pai de Victor; desempenha atividade intelectual, como o
protagonista que é cientista; é comerciante, como Clerval, amigo de Victor,
ou explorador, como Walton, o narrador da história. As mulheres, por
outro lado, são donas de casa, como Elizabeth e a mãe de Frankenstein,
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Caroline Beaufort, que também desempenha o papel de enfermeira, ou
empregadas domésticas, como Justine. “Como consequência desta divisão
sexual do labor, o trabalho masculino é segregado do reino doméstico.”,
acredita Mellor (1989:116).

Victor Frankenstein também parece evitar qualquer contato com o
sexo oposto. Há ausência (ou eliminação) da figura materna. O
relacionamento com a noiva Elisabeth não é consumado nunca. Suas
razões para não dar ao monstro uma companheira incluem o medo da
procriação. “Mesmo que deixassem a Europa para viver nas regiões
desérticas do Novo Mundo, uma das primeiras consequências da vida em
comum, pela qual o demônio tanto ansiava, seriam os filhos.”, reflete o
personagem em seu laboratório (Shelley, 1992:157).

Ao tomar para si a tarefa divina de criar a vida, fazer dessa criação
um ato exclusivamente masculino, e por fim negar uma companheira à
sua

criatura,

Victor

Frankenstein

violentamente

reafirma,

na

compreensão de Mellor, não apenas o controle masculino sobre o corpo
feminino,

mas

também

a

sua

visão

de

ciência.

Mellor

escreve:

"Significativamente, em sua tentativa de criar uma nova espécie, Victor
Frankenstein substitui a reprodução sexual por uma reprodução paterna
solitária. Ele, portanto, inverte a escala evolutiva descrita por Darwin. E se
envolve em um conceito de ciência que Mary Shelley deplora, a noção de
que a ciência deve manipular e controlar, em vez de descrever, entender e
respeitar a natureza." (Mellor, 1989:100).

No sentido mais geral, o livro de Anne K. Mellor chama a atenção
para as consequências negativas da identificação da natureza como um
ente feminino passivo. Essa construção social é capaz, segundo a autora,
“de romper com o delicado equilíbrio ecológico entre a humanidade e a
natureza.”. Desvitalizada e mecanizada, a natureza torna-se matéria inerte
e passiva, submetida à empreitada dominadora e masculina dos cientistas
que vão subjugá-la e explorá-la (idem:112).
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Talvez fosse impossível para Mary Shelley, no início do século XIX,
prever uma inserção feminina mais efetiva no mundo do trabalho e da
ciência. Ainda assim, a potencial crítica feminina fartamente comentada
por Mellor permanece atual. Estamos longe de viver em uma sociedade
mais afetuosa e menos ambiciosa, especialmente no chamado meio
acadêmico-científico.

Podemos considerar que o nascimento das ciências modernas se
deu no século XVII. Dois séculos depois, as grandes descobertas
consolidam e definitivamente fragmentam essa forma de conhecimento.
Fascinado pela eletroquímica, o italiano Luigi Galvani (1737-1798)
descobriu que ocorriam contrações musculares em rãs em contato com
metais e interpretou o fenômeno como causado por um fluido invisível, a
eletricidade animal. Logo, a palavra galvanismo passou a designar o
processo que ele desenvolveu.

Por toda a Europa, entre o final do século XVIII e início do XIX,
cientistas4 como Giovanni Aldini (1762-1834), sobrinho de Galvani, o
escocês John Hunter (1728-1793), os ingleses Robert Symmer (17071763) e Humphrey Davy (1778-1829), ou o suíço Andrew Ure (1778-1857),
empregaram a eletricidade em experiências cujo objetivo era a reanimação
de corpos mortos, e poderiam ter inspirado o conto de Mary Shelley, que,
afinal, fez em sua introdução à edição de 1831 uma associação explícita
ao uso do galvanismo5.

4

É importante lembrar que é somente no século XIX que se cria o termo ciência
em seu sentido moderno e a palavra cientista “passa a ser usada para nomear aqueles
que se dedicam a estudos específicos.”. São eles, portanto, distintos dos "filósofos
naturalistas", que eram homens de conhecimento amplo. No meu trabalho o termo
cientista serve para designar tanto o pensador generalista do século XVII quanto o
especialista do séc. XIX. (Alfonso-Goldfarb, 1994:11).
5 Uma síntese mais completa sobre o desenvolvimento científico no início do
século XIX, e a sua relação com a criação do romance, pode ser vista no livro
Frankenstei:penetrating the secrets of nature, de Susan E. Lederer (2002).
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A procura pelos aspectos científicos descritos no romance tem
gerado controvérsias e um grande número de publicações, notadamente
na área biomédica. Como, afinal, Victor Frankenstein fez a sua criatura?
Alquimia ou ciência? Essas perguntas mobilizam até hoje pesquisadores
como Radu Florescu (1998). Para o autor de Em busca de Frankenstein: o
mostro de Mary Shelley e seus mitos, Mary Shelley “passa por cima da
ciência” e teria se inspirado no alquimista Konrad Dippel (1673-1734),
inventor do ácido cianídrico. Utilizando diários, cartas e livros de viagem
de Mary Shelley, Florescu percorreu os lugares visitados pelo casal
Shelley, especialmente as paisagens da Suíça, com o propósito de
desvendar a origem do nome Frankenstein (Florescu, 1998:199).

Florescu mostra que, em setembro de 1814, durante o retorno da
Suíça para a Inglaterra, descendo o rio Reno6, Mary e Percy Shelley
passaram muito próximos ao castelo que pertenceu à família do barão
Georg von Frankenstein (?-1531), nas vizinhanças de Darmstadt,
Alemanha, e o teriam visitado (embora nenhuma menção dessa visita
exista nos diários ou cartas do casal). Para convencer o leitor de sua
descoberta, Florescu argumenta que “[...] Mary e Shelley tiveram bastante
tempo para visitar o castelo, uma vez que, de acordo com ambos os
diários, o barco ficou ancorado até de manhã.” (idem:58).

Nascido no Castelo Frankenstein, Konrad Dippel tinha duas ideias
fixas: fabricar ouro a partir de metais inferiores e dar vida aos mortos.
Após ser expulso de Estrasburgo, acusado de exumar corpos humanos
para bizarras experiências anatômicas, Dippel retornou ao seu lar
próximo de Darmstadt para concentrar-se nos seus estudos de alquimia.
Para Florescu, Mary Shelley não apenas visitou o Castelo Frankenstein
durante sua viagem pelo rio Reno no verão de 1814, como também

6 Essa viagem é ricamente descrita no diário de Mary Shelley The History of a Six
Weeks’ Tour through a Part of France, Switzerland, Germany and Holland: with Letters
Descriptive of a Sail round the Lake of Geneva, and of the Glaciers of Chamouni, publicado
em 1817, um ano antes de Frankenstein. (Shelley, 1817).
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escutou histórias locais sobre o alquimista do século dezoito que viveu
naquele castelo – “hoje frequentado por 40 a 50 mil pessoas a cada ano” e era conhecido por ter levado adiante experimentos com partes de corpos
humanos (idem:74).

Como vimos, três ou quatro décadas antes do romance ser
publicado, a procura pela animação vital (o vitalismo) e pela resposta para
a existência da alma mobilizavam cientistas por toda a Europa,
especialmente na Alemanha, na Itália e na Suíça. Em 1748, no livro
Homme-machine, o francês Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) já
havia comparado o homem não apenas a uma máquina, com queria
Descartes, mas a um animal desprovido de qualquer substância
espiritual. “[...] La Mettrie afirmou que os homens eram em tudo próximos
dos animais e portanto também não tinham alma, eram meras máquinas,
conjuntos

de

engrenagens

puramente

materiais,

sem

nenhuma

substância espiritual, como pretendia Descartes” (Rouanet, 2003:38). O
descobrimento

da

corrente

galvânica

parecia

permitir

um

avanço

considerável na pesquisas pelo segredo da eternidade e uma ligação
definitiva entre eletricidade e a força da vida. Afinal, se sapos mortos
dançavam quando eletrificados, quem sabe seria possível reanimar um
cadáver do mesmo jeito?

Essa nova ideia começou a penetrar nos currículos de ensino das
escolas médicas. A Revolução Francesa assegurou uma fonte abundante
de troncos, membros e cabeças humanas não necessariamente unidos
uns aos outros. Os fisiologistas competiam para assegurar a captura
desses corpos e para estudar os movimentos produzidos neles pela
estimulação elétrica, traçando a rede dos nervos no corpo e especulando
sobre a sua natureza. Uma onda de medo se instaurou na Europa. Temiase ser enterrado vivo.

Esse argumento serve de ponto de partida para Ana Claudia
Giassone refletir sobre a questão do medo no século XIX. A autora de O
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mosaico de Frankenstein (1999)7 utiliza a obra de Mary Shelley para
empreender uma discussão que, se por um lado vai situar o romance de
Mary Shelley no registro da ficção científica, vai possibilitar percebê-lo
também como discurso multifacetado sobre a cultura ocidental, nossa
ciência, nossas tradições e nossos medos, velados ou explícitos, a partir
do qual procura “[...] devolver o monstro de Mary Shelley ao seu contexto
original [...]”, estabelecendo, em linhas gerais, uma relação “[...] entre
autora, obra e contexto [...]” (Giassone, 1999:11, 13).
Embora não fosse propriamente uma novidade, a discussão a
respeito da “morte prematura” e o temor de ser enterrado vivo
alcançaram proporções importantes no decorrer do século XlX.
As notícias de casos deste tipo multiplicavam-se e ganhavam
relevo por meio da imprensa, confundindo as autoridades
médicas e gerando uma espécie de “histeria coletiva” que logo se
difundiu por toda a Europa: assim, tanto figuras eminentes da
aristocracia quanto poetas, cientistas, industriais e políticos,
entre outros, levavam constantemente consigo notas que diziam
o que fazer com seu corpo no caso de morte. Dostoievski, por
exemplo, insistia que seu sepultamento fosse retardado para
cinco dias após sua morte. (Giassone, 1999:47).

A historiadora relata que dominar o princípio da vida, a chama
vital, “[...] é uma das questões cruciais da ciência do século XIX, que
oscila entre duas tendências: a da magia natural e a da filosofia natural.”,
mas para Crosbie Smith (1994), Frankenstein não se encontra no centro
dessas duas ideologias (idem:45).

Em um ensaio chamado Frankenstein and natural magic, o
professor de história das ciências afirma que a "inclinação pessoal de
Frankenstein em direção à natural e até mesmo demoníaca magia,
adaptada às suas características ‘românticas’, sustentaram a maioria de
suas preocupações textuais com as questões do conhecimento humano e
do poder.” (Smith, 1994:40).

7 “Giassone, salvo engano, é a única autora brasileira, até o momento, a publicar
um livro inteiramente dedicado ao estudo de Frankenstein.
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De acordo com Smith, a filosofia iluminista foi, em grande parte,
responsável pela ideia de que o universo era hierarquizado e racional.
Calcadas na lógica mecanicista e racionalista, as investigações sobre os
princípios regulares e uniformes da natureza, mais do que suas causas
ocultas, tornaram-se “[...] a regra para os filósofos da Idade da Razão,
onde a ‘razão’ passou a ser compreendida como Lei Natural. As Leis da
Natureza, como a Lei da gravidade de Newton, serviam como exemplos da
Razão. Qualquer tentativa de provar as causas ‘escondidas por detrás’
dessas leis era então atribuída a uma metafísica antiga (como era o caso
da magia natural) pertencendo, portanto, ao território proibido.” (idem:41).

Seguindo as formulações feitas por Radu Florescu (1998) e Crosbie
Smith (1994), Giassone (1999) vê o cientista Victor Frankentein como
herdeiro da tradição alquímica de Alberto Magno (1193?-1280), Cornélio
Agripa (1486?-1535) e Paracelso (1493-1541). A criatura de Frankenstein
seria então mais filha dos alquimistas e ocultistas do que do cientista.
“Sob esta ótica, a busca de Victor Frankenstein aproximar-se-ia mais do
‘território proibido’ da magia natural que, por um lado, viola as leis da
natureza e, por outro, desafia o atributo divino da criação.” (Giassone,
1999:46).

No século XIX, as áreas da ciência mais diretamente ligadas à
medicina e à anatomia eram vistas com desconfiança, e seus praticantes
encarados com “curandeiros” ou “ladrões de corpos”, lembra Giassone
(idem: 48). Victor Frankenstein tem consciência da ilegalidade que comete
ao buscar o material necessário para a criação de um ser de estatura
gigantesca. Ele sabe que corre risco ao profanar sepulturas frescas:
Um segredo, que só eu possuía, era a esperança a que eu me
entregava; e a lua contemplava meus trabalhos da meia-noite,
enquanto, com uma impaciência incontida e constante, eu
perscrutava a natureza nos seus lugares ocultos. Quem poderá
imaginar os horrores de meus trabalhos secretos, enquanto eu
profanava sepulturas frescas ou torturava animais vivos para
animar o barro sem vida? (Shelley, 1992:53).
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Não basta observar a natureza, e daí retirar ensinamentos para a
vida. Era necessário ter o controle da vida e da morte. Para ter sucesso em
sua tarefa, não hesita em profanar sepulturas e torturar animais.
Frankenstein trabalhou por meses seguidos até que, numa sombria noite
de novembro, a Criatura ganhou vida. Encontramos no início do capítulo
cinco a descrição que o cientista faz desse momento.
Com uma ansiedade que quase tocava as raias da agonia, tomei
dos instrumentos que estavam à minha volta, a fim de que eu
pudesse infundir uma centelha de vida na coisa inerte que jazia
aos meus pés. Era já quase uma hora da madrugada; a chuva
batia tristemente nas janelas, e minha vela estava quase
consumida quando, ao lusco-fusco da luz bruxuleante prestes a
extinguir-se, vi abrir-se o baço olho amarelo da Criatura. Ela
respirava com dificuldade, e um movimento convulsivo agitava
seus membros. (idem:56).

O texto de Mary Shelley faz poucas referências ao laboratório onde
nasce a Criatura - um quarto solitário, no alto de uma casa, separado de
todas as outras dependências por um corredor e uma escada - e aos
detalhes científicos implicados na experiência do jovem cientista, além da
breve associação ao uso da corrente galvânica, feita na introdução8.

Talvez por isso, Jaques Lecercle compreenda que a Criatura “[...] se
faz a partir de nada, e Mary Shelley é muito discreta quanto à fabricação
do monstro. [...] Também não há fornos de alquimia nem para-raios [...]”.
Criado sem família, sem pátria, sem infância, o monstro, segundo o autor,
é um excluído. “Ele não é objeto de ciência alguma, porque ele não é nada:
duplamente abandonado por Deus, que não o criou e contra quem ele foi
criado.” (Lecercle, 1991:23, 33, 42).

8 Na edição de 1818, Victor aprende com seu pai as experiências de Benjamin
Franklin com a eletricidade, mas as referências sobre o interesse de seu pai na ciência
são omitidas da edição 1831. Um estudo sobre as modificações feitas na primeira edição
de Frankenstein está em Mary Shelley’s Frankentein: a sourcebook, editado por Timothy
Morton (2002).
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Não é isso que pensa Samuel Holmes Vasbinder. Em Scientific
Attitudes in Mary Shelley's Frankenstein (1984), o autor procura desvelar
as bases científicas do romance e mostrar que o conto de Mary Shelley
pertence ao gênero da “ficção especulativa”, termo, segundo Vasbinder,
mais completo que ficção científica (Vasbinder, 1984:2).

Vasbinder acredita ser apropriado descrever Victor Frankenstein
como

um

“[...]

cientista

fortemente

influenciado

pelos

métodos

newtonianos de pesquisa [...]”. Baseado na leitura dos manuscritos do
romance, o autor mostra o envolvimento de Mary Shelley com as teorias
evolucionárias de Erasmus Darwin e afirma que, em todas as três edições
de Frankenstein, “[...] a fusão do natural e do ‘sobrenatural’, do físico e do
metafísico são personificados no poder da eletricidade que é usada
aparentemente para animar o monstro.” (idem:11).

Vasbinder apóia sua tese afirmando que a ciência envolvida no
romance é tratada por Mary Shelley de uma maneira metafórica, ainda
que as informações textuais revelem que Victor Frankenstein tenha se
dedicado mais aos estudos de bruxaria e da alquimia. Para o autor, a
homem artificial de Mary Shelley é produto “[...] de um experimento
científico, não um ritual religioso, e sua animação é o resultado
claramente definido, reproduzível, de uma descoberta natural, [...]”
(idem:50).
O grande número de estudos literários gerados pelo livro, e o uso
cada vez mais comum da frase ‘o mostro de Frankenstein’ como
um termo geral para a identificação do uso irresponsável das
realizações científicas, força o romance em uma nova categoria.
(Vasbinder, 1984:83).

Vários autores revistos por Jon Turney (2005) acreditam que o
romance de Mary Shelley foi fundamental no estabelecimento de uma
visão negativa da ciência, mostrando pela primeira vez a imagem do
cientista tomado pela paixão e pela loucura, criando um monstro que foge
ao seu controle e ameaça a sociedade. Para esses autores, Mary Shelley
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fez surgir o cientista louco e a ciência como um instrumento perigoso e
incontrolável, abalando definitivamente a sua imagem pública.

Ainda que o magnetismo e a eletricidade quase não apareçam no
romance, a metáfora da centelha da vida, o interesse de Victor
Frankenstein pela teoria da eletricidade, e os pequenos detalhes do
laboratório onde nasce a Criatura foram, acredita Turney, suficientes para
fazer germinar quase todas as imagens decorrentes de Frankenstein que
aparecem nas inúmeras variações posteriores das histórias sobre ciência e
os cientistas. O cientista isolado, obcecado, desapegado dos valores
terrenos e na procura dos segredos do mundo tornou-se, a partir de então,
um pilar da formação emocional que reverberou na literatura e no cinema.
Segundo o jornalista especializado em ciências, o romance “[...] pode ser
considerado um mito moderno, por causa de suas incontáveis versões.”
(Turney, 2005:100).

De acordo com Turney, a permanência do mito de Frankenstein
testemunha uma profunda inquietação em relação à descoberta científica
em geral e, em particular, às ciências da vida. É a nossa ambivalência em
relação aos avanços tecnológicos - que nos faz, ao mesmo tempo, desejar e
temer as coisas que essas tecnologias podem fornecer -, e a ideia de criar
vida que, segundo o autor, mantém vivo o mito de Frankenstein. Há algo
profundamente inquietante que “[...] sempre esteve implícito no projeto
baconiano da ciência, que se torna menos atraente à medida que estamos
mais próximo de alcançá-lo. [...] E foi Mary Shelley quem lançou mão
justamente de uma inquietação em um estágio notavelmente inicial do
desenvolvimento da moderna ciência da vida.” (idem:101, 103).
Em meio a todas as simplificações, omissões e reelaborações
feitas a partir do roteiro original, permanece a identificação de
Victor como cientista. É a ciência que dá a ele seu sucesso, e esse
sucesso lhe dá poder sobre a vida. Mesmo que seu personagem
tenha sido concebido antes da biologia ser uma disciplina
especializada, Frankenstein sempre foi um “protobiólogo”.
(Turney, 2005:103).
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A narrativa da obra tem vários elementos que ajudam a explicar
sua influência duradoura na estruturação de reações à ciência e à
tecnologia modernas e, especialmente, às tecnologias biológicas. Contudo,
a ideia de que Mary Shelley fez uma interpretação literária da ciência de
sua época e as tentativas de definir o gênero de Frankenstein, ligando-o à
ficção científica, parecem querer estabelecer a autenticidade do romance
pela suposta utilização de bases científicas utilizadas no experimento de
Victor Frankenstein, o que acaba, muitas vezes, demarcando uma
fronteira entre os conhecimentos.

A alquimia, compreendida nesses casos como uma precursora da
ciência

(mais

precisamente

da

química),

seria

uma

quase-ciência

valorizada apenas na medida em que suas práticas pudessem ser de
alguma forma aproveitadas pela “verdadeira ciência”. Persiste nessas
ideias a noção de que a ciência se desenvolve de forma continuada, um
acontecimento sempre progredindo e se acumulando numa só direção; e a
possibilidade de consenso, no que diz respeito à irreversibilidade da
distinção entre o que é passado obsoleto (no caso, a alquimia) e o futuro
promissor (a “verdadeira ciência”). A ruptura epistemológica se dá a partir
do momento em que o “depois” desqualifica o “antes”. Felizmente, não é
mais possível julgar a história dessa forma, ensina Isabelle Stengers:
A nova imagem associada à sociologia das ciências põe em
evidência a nossa incapacidade de julgar desse modo a história
de que somos os herdeiros: na medida em que somos herdeiros
dos vencedores é que recriamos, no que diz respeito ao passado,
um discurso em que os argumentos internos de uma comunidade
científica seriam suficientes para apontar esses vencedores; visto
que esses argumentos nos convencem como herdeiros é que nós
lhes atribuímos retrospectivamente o poder de ter feito a
diferença. (Stengers, 2002:18).

A relação por vezes ambígua entre ciência e não-ciência é
problematizada pela autora no livro A invenção das ciências modernas
(2002). Isabelle Stengers explora diferentes matrizes relacionadas à
organização do conhecimento e destaca a importância, nesse processo, da
retórica como argumento ficcional, o que ela chama de “poder da ficção,
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[...] o poder que a linguagem tem de inventar ‘argumentos racionais’ que
submetem os fatos, que criam ilusões de necessidade, que produzem a
aparente submissão do mundo a definições ‘elaboradas no abstrato’.”
(Stengers, 2002:98).

Nascida em Bruxelas em 1949, química e doutora em filosofia,
Stengers discute as origens do pensamento das ciências modernas,
distinguindo-o do conhecimento geral antigo e medieval e propugna a
inseparabilidade entre ciência e ficção, afirmando sempre existir ficção por
trás da ciência e ciência por detrás da ficção.

A partir da retórica enunciada na obra Diálogo, publicada por
Galileu (1564-1642) no ano de 1639, em um episódio que, para Stengers,
simboliza o nascimento das ciências modernas, a autora demonstra de
maneira privilegiada que toda proposição científica é da ordem da
representação, ou seja, uma invenção passível de ser reinventada com
outros dados. Ela não é, segundo a crença ingenuamente positivista ou
empirista,

a

expressão

do

real.

O

processo

do

conhecimento,

essencialmente uma ficção, não se desenvolve independente do processo
da história, do homem, da sociedade e da cultura. A existência de diversos
estilos ou estratégias de conhecimento por um determinado período
histórico (como o século XVIII, por exemplo), implica a convivência entre
elas. Uma não elimina a outra. Todas elas são incompletas. Nenhuma
delas explica mais nem melhor os fenômenos já explicados pela anterior.
Sendo impossível estabelecer um critério de demarcação entre ciência e
não-ciência, “[...] é científico o que os cientistas, num dado momento,
decidem que seja [...] Toda definição é arbitrária.”, ensina Stengers
(2002:92, 94).
Se entre os mundos ficcionais imagináveis e o nosso mundo
nenhuma outra diferença pode ser legitimamente invocada, a não
ser a única vontade de Deus, que escolheu criar este mundo e
não os outros, todo modo de conhecimento que não se resume à
mera constatação dos fatos e ao raciocínio lógico (fazendo-se
funcionar o princípio da não-contradição que até Deus respeita) a
partir dos fatos constatados, é da ordem da ficção, mais ou
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menos bem construída, “elaborada no abstrato”. (Stengers,
2002:96 e 97).

Como quer Stengers, podemos historicizar a ciência e compreender
as ideias dos personagens do passado dentro do contexto histórico em que
foram elaboradas. A alquimia, portanto, era a forma que alguns homens
do século dezoito ainda tinham para lidar com o desconhecido.
Certamente esse método de conhecer o mundo operava por estratégias
distintas daquelas utilizadas pelos cientistas da “nova ciência”. Mas não
foi o uso da razão o divisor de águas que determinou “o que é científico”
(um fato vitorioso) e o que é apenas artefato, no sentido negativo, ou
truque. Essa diferença só aparece a posteriori, como diz a historiadora e
filósofa da ciência (idem:100).

Se não é possível afirmar que o alquimista do século dezoito era
um químico destituído de lógica, também não é possível dizer que Victor
Frankenstein era um pré-cientista, um pré-biólogo, ou protobiólogo, como
quer

Turney.

fragmentador,

Como
incapaz

tentarei
de

mostrar

religar

a

a parte

seguir,
e

o

é

o

pensamento

todo, que

adoece

Frankenstein.

Embora o monstro de Frankenstein seja constituído de partes, a
obra está longe possuir uma natureza fragmentada. Como se fosse um
caleidoscópio, temas variados como o medo, a criação da vida, o papel
feminino na ciência e estereótipos familiares, políticos e sociais, emergem
do romance à mais leve oscilação do olhar. Diferente do mosaico, onde as
peças se encaixam para dar forma a uma figura acabada, o caleidoscópio
acomoda múltiplas combinações, cada uma delas dando forma a figuras
distintas, ao mesmo tempo complementares e inacabadas, prontas para
recortar um novo conjunto. O ato de girar o brinquedo produz, nos
espelhos do interior do cilindro, arranjos surpreendentes que se renovam
a cada jogada. Da mesma forma, o surgimento de uma nova interpretação
de Frankesntein não representa mutilação ou fragmentação, mas pontos
de vistas que se renovam e se multiplicam.
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Ainda que apresentem posições divergentes e, em alguns casos,
contrárias, os diferentes eixos de análises e interpretações da obra de
Mary Shelley convergem no sentido de deixar evidente a complexidade de
seus dois personagens centrais: o cientista e a Criatura. Por isso mesmo,
tentar determinar um sentido original para a obra ou reconstruir as
verdadeiras intenções de Mary Shelley é deixar-se capturar pela lógica da
simplificação e do a posteriori. É justamente a polissemia desse texto
literário e as distintas possibilidades de leitura do mito Frankenstein que
garantem, nas palavras de Levine e Knoepflmacher (1979), a sua
endurance (resistência).

Editores da obra The Endurance of Frankenstein. Essays on Mary
Shelley’s Novel, uma coletânea de doze diferentes análises críticas
elaboradas por especialistas em literatura norte-americana, George Levine
e U. C. Knoepflmacher, afirmam que as elaborações e discussões
presentes na obra vão bem além do texto original, o que possibilita a
compreensão de Frankenstein como um mito para o nosso tempo.
“Quando retornamos para o texto – seja a versão de 1818 ou a de 1831 –
invariavelmente

descobrimos

que

ele

é

maior,

infinitamente

mais

complicado e sugestivo que qualquer um de seus desdobramentos.”
(Levine; Knoepflmacher, 1979:xiii).
Tradição literária, goticismo, religião, psicologia feminina,
sociologia, revolução, linguagem, a natureza do grotesco, a
metáfora da animação adotada pela narrativa cinematográfica,
estas são algumas das coordenadas que podem nos ajudar a
entender a complexa instabilidade e o poder milagroso de
Frankenstein. (Levine; Knoepflmacher, 1979:xiv).

Impossível

de

ser

definitivamente

descrita,

as

diferentes

interpretações da obra mostram a relação de indissociabilidade entre o
sujeito que conhece e o fenômeno que ele quer explicar, entender,
compreender, confirmando um problema cognitivo central, como nos
lembra Edgar Morin: “[...] da percepção à teoria científica, todo
conhecimento é uma reconstrução/tradução feita por uma mente/cérebro,
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em uma cultura e época determinadas.” (2000:96). Assim, é possível dizer
que cada crítico literário, historiador ou especialista no estudo da obra de
Mary Shelley enxerga o romance a partir de um ponto de vista pessoal,
dependente do contexto de suas experiências e de suas ações.

A respeito da implicação do sujeito no conhecimento como um dos
princípios

organizadores

das

ciências

da

complexidade,

Conceição

de

coordenadora

do

Grupo

Almeida,

de

Maria

da

Estudos

da

Complexidade (GRECON), na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), afirma que é importante reter o fato de que o sujeito do
conhecimento “[...] é sempre impulsionado por um sentimento e por uma
estrutura organizacional da sua psique, quando empreende qualquer
investimento cognitivo, mesmo que disso não tenha consciência.”
(2000:29).

Consciente de que somos parasitados por várias formas de
representação do mundo, aproprio-me da obra de Mary Shelley não
apenas como romance. É como um operador de reflexões cujos
significados me levam a perceber que não é sobre a relação de gênero no
campo científico, uma metáfora da Revolução Francesa, ou sobre as
consequências trágicas da experiência realizada por um homem que viola
as leis da natureza que o mito frankensteiniano ganha particular relevo
para mim.

Embora, como procurei mostrar até aqui, seja possível encontrar
no

texto

elementos

capazes

de

sustentar

qualquer

uma

dessas

interpretações, o romance pode também ser visto como uma história sobre
as crenças de um jovem cientista. No pensamento obcecado pela
organização e pela ordem de Victor Frankenstein, vejo uma metáfora
capaz de iluminar nossas próprias atitudes e nos fazer refletir.

Na perspectiva que defendo, o terror da história não se reduz à
transgressão de um homem que cria vida artificialmente. Longe de querer
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relativizar as diferenças entre os cientistas do século XIX e aqueles que
conhecemos hoje

em dia, compreendo que o fracasso de Victor

Frankenstein não é decorrente da experiência em si – afinal, ela foi um
sucesso já que o cientista conseguiu dar vida à sua criatura - mas que,
isolado de tudo e de todos, ironicamente, no processo de dar vida à
Criatura, é o excêntrico cientista quem se transforma em um monstro9 no
momento em que perde a capacidade de compreender a totalidade do ser
por ele criado, confundido com a soma de suas partes.

Victor Frankenstein é um personagem metódico, que luta para
viver sob um regime de conduta rígido pregado por sua sociedade e por
um sistema tradicional de valores pessoais herdados de sua família. Tudo
isso é, em um determinado ponto de sua vida, colocado à prova por uma
grande paixão – a busca de grandes realizações, a de descobrir coisas
novas e colocá-las à prova. Esse dilema é assumido por Frankenstein, que
afirma em determinado momento:
Um ser humano normal deve sempre preservar a calma e a paz
de espírito. O ideal seria que o homem preservasse sempre uma
mente calma e tranquila, e jamais permitisse que uma paixão ou
um desejo transitório lhe perturbassem a paz. Se o estudo ao
qual nos dedicamos tem a tendência de enfraquecer-nos as
emoções e destruir nosso gosto pelos prazeres simples que nada
pode corromper, então esse estudo é certamente inadequado à
mente humana. Se tal regra tivesse sido observada, se homem
algum permitisse que sua busca, fosse qual fosse, interferisse na
tranquilidade de sua vida particular, a Grécia não teria sido
escravizada, César teria poupado sua terra, a América teria sido
descoberta mais gradualmente e os impérios do México e do Peru
não teriam sido destruídos. (Shelley, 1992:59).

Para dar vida à Criatura, Victor Frankenstein afasta-se das
reflexões de ordem moral. Prefere pensar no progresso das ciências e da
mecânica. Precavido, prepara-se para os possíveis reveses e frustrações da
experiência. Contornando obstáculos, opta em dotar o ser de uma
9 O sentido que utilizo para a palavra “monstro” ultrapassa o julgamento estético
ou fantástico. Aponto para a impossibilidade do cientista de conceber e conviver com o
ser complexo, de natureza híbrida, cujo comportamento incerto e ambíguo foge do script
imaginado para ele.
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estrutura gigantesca. Persistente, dedica-se à tarefa com crescente
entusiasmo, apesar dos fracassos iniciais. Sistemático, segue passo a
passo as etapas concebidas por seu planejamento prévio, sem jamais
desviar-se de seus objetivos.

Fique logo claro que os motivos de Frankenstein para criar a vida a
partir de peças cadavéricas são nobres. Ele quer ajudar a humanidade a
vencer a morte a as doenças. O cientista incansavelmente persegue a
solução para o que acredita ser a salvação da humanidade. O próprio Dr.
Frankenstein descreve o dia de sua descoberta: “Após dias e dias de
incríveis trabalhos e fadigas, consegui descobrir a causa da criação e da
vida; mais ainda, tornei-me capaz de conferir vida à matéria morta.”
(Shelley, 1992:51).

Frankenstein trabalhou por meses e meses sozinho em seu
laboratório,

adiando

tudo

o

que

estivesse

relacionado

com

seus

sentimentos ou afeições. Vivendo no mundo supostamente ordenado do
laboratório, o cientista achava-se inteiramente livre de superstições e
independente das pessoas ao seu redor; pensava obsessivamente na sua
experiência, sem compartilhar os seus fracassos e as suas abstrações. Ele
esperava para mais tarde o reconhecimento de seus pares, e preparou-se
para tornar-se testemunha confiável dos fenômenos observados em seu
laboratório.

Victor Frankenstein é um homem que aspira ao conhecimento e ao
poder universal. Contudo, no instante que alcança seu objetivo e olha
para a sua criatura, o cientista foge assustado. Nesse momento, Mary
Shelley não condena o ato da criação, mas sim a falta de vontade de
Frankenstein em aceitar a responsabilidade por suas ações.

Certamente devido à sua importância, a cena da fuga de
Frankenstein foi uma das duas únicas gravuras retratadas na edição do
romance publicado em 1831. Mary Shelley provavelmente desejou que
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fosse possível enxergar, na folha de rosto do romance, pequenos detalhes
do interior do que ela simplesmente havia chamado de “oficina de
trabalho”. Lá estão presentes os aparatos químicos e alquímicos À direita
uma estante com livros velhos enfileirados e três crânios que parecem ser
de humanos. Ao pé do monstro um livro aberto, em parte coberto por uma
toalha, e ossos diversos representando restos dos esqueletos usados por
Victor Frankenstein. Entre o pequeno espaço de teto alto e imensas
janelas envidraçadas ornamentadas com arcos redondos, as estantes de
livros e a Criatura desfalecida. Fugindo por uma porta estreita, aparece o
horrorizado cientista.

Fig. 01: Gravura na 3ª edição de “Frankenstein” publicada em 1831. O
cientista foge horrorizado de seu laboratório, abandonando sua criatura.
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A razão para a Criatura se transformar em um monstro, de acordo
com seu criador, foi a sua aparência repulsiva. Mas a feia aparência
externa do monstro é também o espelho da alma de seu criador num
momento em que ele estava cheio de ambição por glória, e egoísmo,
exilando-se voluntariamente da família, de afeição e sensibilidade10.

Esgotado e incapaz de suportar a visão do homem que criou, "ele
se tornou uma coisa que nem Dante poderia ter concebido", Victor
Frankenstein deixa o seu laboratório para descansar. Perturbado por
pesadelos, ele é subitamente despertado pela Criatura, que tenta
murmurar "[...] alguns sons inarticulados, enquanto uma careta enrugava
seu rosto." (Shelley, 1992:57).

Mary Shelley descreve o homem recém-nascido como um ser
benigno,

sensível

e

generoso.

Ele

simplesmente

acorda

e,

muito

naturalmente, vem à procura de Victor, possivelmente em busca de ajuda
ou companhia. Imediatamente, o cientista interpreta esse gesto como um
ataque e foge do laboratório, deixando a Criatura sozinha. Nos seus
primeiros momentos de consciência, a Criatura relata:
Só com muita dificuldade consigo lembrar-me dos primeiros
tempos da minha existência. Todos os acontecimentos daquela
época me parecem confusos e indistintos. Uma abundante
variedade de sensações apoderou-se de mim, e eu via, sentia,
ouvia e cheirava ao mesmo tempo. Com efeito, decorreu muito
tempo antes que eu aprendesse a distinguir entre o
funcionamento dos meus vários sentidos. Pouco a pouco, lembrome, uma luz mais forte pressionou meus nervos a tal ponto que
fui obrigado a fechar os olhos. Então a escuridão me envolveu e
senti-me perturbado. Mal havia, porém, experimentado essa
sensação quando, abrindo os olhos, segundo agora suponho, a
luz me inundou de novo. (Shelley, 1992:98).

10 Na versão de 1818, Mary Shelley caracterizou Victor Frankenstein como
alguém nem sempre movido por objetivos dignos, que mantinha uma relação incestuosa
com a prima. Mais tarde, quando reconhecidos os seus créditos na obra, a autora
realizou modificações e, na edição de 1831, Elizabeth passou a ser a filha órfã de amigos
estrangeiros. Sobre as modificações feitas na primeira edição de Frankenstein, ver Mary
Shelley’s Frankentein: a sourcebook (2002).
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A fuga do Dr. Frankenstein no preciso momento em que vê a sua
criatura abrir os olhos, num claro sinal de vida, é, para Philippe Breton,
um dos testemunhos mais intensos da “[...] perturbação do criador diante
do artifício da vida.”. Essa instantaneidade da fuga de Victor “[...] é mais
do que um artifício literário de Mary Shelley para nos fazer tomar
consciência do incrível acontecimento que constitui o ganhar vida por
parte da criatura.”, afirma o investigador em ciência da comunicação
(Breton, 1997:170).

No livro À imagem do Homem (1997), Breton recorre a uma
genealogia das criaturas artificiais – do final do século XX à chamada alta
antiguidade – para identificar, através da mitologia, da religião, da magia,
da literatura, do cinema, das ciências e das técnicas, a ligação dessas
criaturas, moldadas à imagem do homem, com a história das culturas
humanas.

O

pensador

francês

considera

que

a

história

do

Dr.

Frankenstein e sua criatura exprime uma representação do humano
condenada à solidão, “[...] desde o momento em que se entrega à ciência.”
(idem:108).

De acordo Philippe Breton, na solidão da Criatura reside o gênio da
obra de Mary Shelley e é o que a distingue do conjunto de tantas outras
nas quais a “[...] criatura monstruosa constituirá uma arma de guerra
ideológica contra as pretensões da ciência, mas também contra a
modernidade emanada do Iluminismo.”. Fortemente presentes em nosso
cotidiano, as criaturas artificiais representam um papel essencial na
história das culturas humanas, e, especialmente quando assumem novas
formas técnicas, questionam “[...] uma representação antropológica do
humano considerado como um sujeito individual, [...]” (idem:108, 190).
Todo o seu gênio reside, contudo, em nos apresentar a criatura,
uma vez concretizada, como um ser que tenta desesperadamente
estabelecer uma relação social com os homens, mas que não o
consegue. Os posteriores contrassensos de leitura vão instalar-se
a partir deste preciso ponto, fazendo da criatura do Dr.
Frankenstein um monstro, quando esta não o é inicialmente no
romance. Nos seus primeiros meses de existência, esta é um ser

42
fundamentalmente bom, serviçal, que tenta estabelecer uma
relação com o próximo. Mas a sua fealdade irá progressivamente
privá-la de todo o contato social. Todos os homens lhe recusam a
sua amizade, assim que o vêem. Louca de solidão, a criatura boa
tornar-se-á, então, um monstro. A criatura é, pois, aqui, de
forma exemplar, uma metáfora do humano, que falha na sua
missão de tornar a espécie menos solitária. [...] A questão do laço
social estará, a partir de agora, presente no centro da
problemática das criaturas artificiais. À representação do homem
como criação e sujeito divino substituiu-se uma nova liberdade
em que a questão mais urgente é, de agora em diante, a da
organização coletiva das consciências. (Breton, 1997:109, grifo
nosso).

Quando retorna para o apartamento com seu amigo Henry Clerval,
Frankenstein alegra-se ao descobrir que seu inimigo havia desaparecido.
Ele pressupõe que o homem tenha ido morrer em algum lugar distante.
Victor não consegue conter a felicidade de se livrar do que ele percebe
como um constrangimento profissional. "Não podia ficar parado um
instante num mesmo lugar; pulava por sobre as cadeiras, batia palmas e
ria alto.". Seus sentimentos rapidamente oscilam entre a felicidade e a
preocupação e, finalmente, ocorreu ao cientista que o ser era o resultado
de atividades ilegais e isso poderia lhe trazer muitos problemas. Até então,
para Victor, a caracterização do homem reanimado como um monstro é
totalmente baseada em sua aparência externa, algo que não havia sido
previsto, um motivo extrínseco à vida do laboratório. (Shelley, 1992:60).

Ocorre que, ao contrário do julgamento de Victor Frankenstein, a
Criatura supera o script do artefato, não é figura alegórica, ou um monstro
artificial que se filia “[...] à linhagem do golem da mitologia judaica,
criatura cabalística criada a partir do barro por meio de rituais mágicos.”
como quer Giassone (1999:58). Possuidora de subjetividades arcaicamente
construídas pelos humanos, a Criatura não-humana (por ter sido gerada
de uma forma eu subverte as leis naturais) tem consciência, razão, desejo
e desmesura.

No romance, o aprendizado da Criatura se faz inicialmente pelas
sensações de frio, fome e sede, resultado das suas primeiras experiências
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vividas na floresta próxima de Ingolstadt. O fogo fornece um calor
agradável, mas o seu contato com a mão nua lhe causa uma dor aguda. A
lua brilhante e os sons dos pequenos animais alados o fascinam. Depois,
pela reflexão que o tornaria consciente de sua condição monstruosa e lhe
faria aprender a linguagem: por uma fresta na parede de uma choupana
onde residia a família dos De Lacey, imigrantes refugiados da Revolução
Francesa, a Criatura retém todos os conhecimentos sobre a estrutura da
sociedade e da natureza humana. A educação de Safie, a jovem árabe que
chega para viver com os De Lacey, também se torna padrão para a
educação da Criatura. Os livros que encontra por acaso além daqueles
que Félix lê para Safie vão proporcionar a oportunidade para o monstro de
Mary Shelley penetrar em um novo mundo: “Oh, que coisa estranha é o
conhecimento! Uma vez que alcançou o cérebro, agarra-se a ele como o
líquen numa rocha.” (Shelley, 1992:115) – e nele se aprisionar.
Agora, a cada conversa dos moradores da casa abria um mundo
de maravilhas para mim. Enquanto eu ouvia as lições que Félix
dava à moça árabe, compreendi o estranho sistema da sociedade
humana. Tomei conhecimento da divisão da propriedade, das
imensas riquezas e da miserável pobreza, das classes, da
descendência e do sangue nobre. As palavras levaram-me a olhar
para mim mesmo. Aprendi que os bens mais estimados pelos
seus semelhantes eram uma alta e imaculada linhagem, unida à
riqueza. Uma só dessas condições era capaz de fazer um homem
respeitado, mas sem nenhuma delas eu era considerado, com
raríssimas exceções, um vagabundo e um escravo destinado a
gastar suas energias em proveito de uns poucos privilegiados! E
que era eu? Ignorava tudo de minha criação e de meu criador,
mas sabia que não tinha dinheiro, amigos ou qualquer espécie de
propriedade. Era, além do mais, dotado de um aspecto hediondo,
deformado e repelente; eu nem era da mesma natureza que o
homem. Era mais ágil do que ele e podia viver sob uma dieta
mais rigorosa; suportava quase sem danos os extremos de frio e
de calor; minha estatura era muito superior à sua. Quando
olhava em volta, não via ninguém igual a mim. Eu era, então, um
monstro, uma nódoa sobre a terra, de quem todos fugiam e a
quem todos renegavam? (Shelley, 1992:114).

Como “metáfora do humano”, segundo expressão de Philippe
Breton, faz sentido essa autonarrativa da Criatura do Dr. Frankenstein
em relação à aprendizagem das sensações, da crítica às regras sociais, da
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consciência de ser um estranho no ninho e da solidão humana que tanto
ela, como todas as outras criaturas, padecem no meio coletivo e social.

Criada sem família, sem pátria, sem infância, a Criatura adquire
consciência de si mesma e, nesse processo, percebe que não há lugar para
ela no mundo dos homens. Capaz das mais violentas cóleras, dos mais
pérfidos ardis, ela é, ao mesmo tempo, racional, sensata e até mesmo
afetuosa. Obrigada a ficar escondida, foi perseguida e maltratada pelas
pessoas, e sua extraordinária habilidade física e intelectual de nada valeu.
A ela foi proibido o contato social. Era como se não existisse socialmente,
uma vez que, ao se deparar com sua aparência, todos desejavam sua
morte. Aqui certamente está, também, uma forma metafórica de expressar
o paradoxo da construção do eu por meio do outro a quem sempre
repudiamos.

Ainda sobre o aspecto da Criatura, Lecercle (1991:86) lembra que o
que a torna horrível “[...] são os olhos transparentes enquadrados em
órbitas de um branco sem brilho.”. De fato, recorrendo ao texto, é possível
perceber que Frankenstein fez a Criatura bela, com membros bem
proporcionados, “[...] seus cabelos eram escorridos e de um negro
lustroso; seus dentes, alvos como pérolas.”, descreve o cientista. Era
também maior, mais veloz, mais forte e resistente que o homem, o que a
tornava imbatível. “Uma Criatura capaz de viver nas cavernas das geleiras
e de se esconder de seus perseguidores em precipícios inacessíveis era um
ser que possuía faculdades com as quais não se podia competir.” Sem
dúvida, esses detalhes fazem da fuga de Frankenstein um enigma
relacionado ao seu poder de julgamento. Afinal, por que não assumir a
criação de um ser nascido belo, bondoso e fisicamente superior? (Shelley,
1992:56, 140).

Victor tenta compreender a sua rejeição em relação à Criatura. No
início do capítulo cinco, ele cita como exemplo os sentimentos mutáveis da
natureza humana para explicar por que razão, depois de quase dois anos
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de trabalho para infundir vida nova em matéria morta, a beleza do sonho
desaparece repentinamente. Mas suas explicações são tentativas de
racionalização do pensamento de um cientista que aprendeu a reconhecer
as partes, mas não consegue compreender o todo.

Por cultivar as virtudes da lucidez e do espírito crítico, o cientista
esperava do ser criado de partes um comportamento imune a qualquer
tipo de incerteza, livre de paixões, respostas independentes e subjetivas o
que, obviamente, não aconteceu. Atrelado a esse rígido dispositivo de
regras, o julgamento de Frankenstein decompõe a totalidade da Criatura,
define os limites de sua liberdade e transforma o seu artefato em objeto
desprovido de emoções e sentimentos. Mas por que deveria esse ser
reconstruído submeter-se aos interesses do jovem cientista?

No livro Jamais fomos modernos (1994) Bruno Latour destaca dois
importantes personagens da história das ciências que prefiguram tipos
distintos de atitudes que vão ajudar a compreender, na gênese do
cientista no início do século XVII, a complicada encruzilhada entre prática
científica, ética e política. Thomas Hobbes (1588-1679), ardente defensor
da não-existência do vácuo e da teoria do éter que preencheria todo o
Universo, representa uma metáfora da ciência sujeita às decisões da
sociedade. Filósofo e político, Hobbes defendia a ideia segundo a qual os
homens só poderiam viver em paz se concordassem em submeter-se a um
poder absoluto e centralizado – o Leviatã. Para ele, não é possível a vida
coletiva fora do Estado Absoluto. O Direito passa a ser percebido como um
instrumento de gestão da sociedade. É o poder que unifica o significado
múltiplo da palavra e diz o que é justo e o que não é justo. Hobbes
entende que cabe ao Leviatã unificar o Estado para que haja ordem. Por
sua vez, Robert Boyle (1627-1691) ilustra a metáfora do cientista que faz
os objetos falarem por si. Seguindo o exemplo das obras de seu mestre
Galileu, Boyle adquiriu a certeza de que a experiência é a fonte clara e
pura dos conhecimentos científicos, desenvolvendo, principalmente para a
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teoria química, o emprego de um método de raciocínio como o propagado
por Descartes, baseado em ideias claras e distintas.

A partir do debate entre o francês Robert Boyle e o inglês Thomas
Hobbes a respeito da bomba de ar, Latour propõe que tanto um quanto o
outro são fundadores de uma única e mesma assimetria nas relações
sociais: a ciência como a representação dos não-humanos, sendo-lhe
proibida qualquer possibilidade de apelo à política; e a política como
representação dos cidadãos, sendo-lhe proibida qualquer relação com os
não-humanos produzidos e mobilizados pela ciência e tecnologia (como o
vácuo).
Boyle criou um discurso político de onde a política deve estar
excluída, enquanto que Hobbes imaginou uma política científica
da qual a ciência experimental deve estar excluída. Em outras
palavras, eles inventaram nosso mundo moderno, um mundo no
qual a representação das coisas através do laboratório encontrase para sempre dissociada da representação dos cidadãos através
do contrato social. (Latour, 1994:33).

Essa

tradicional

divisão

de

tarefas

em

duas

coletividades

independentes, na qual a gestão da natureza cabia aos cientistas e a
gestão da sociedade aos políticos, tem se tornado cada vez mais incapaz
de dar conta de fenômenos contemporâneos, como, por exemplo, o buraco
na camada de ozônio, embriões congelados e organismos geneticamente
modificados. Por isso, de acordo com Latour, atualmente, não existe mais
a ciência, de um lado – de quem o público pacientemente esperava os
resultados –, e a política, de outro – que escolheria os resultados mais
conformados aos valores –, mas um conjunto de cidadãos levados a
decidir sobre aquilo que se deve pesquisar e sobre o que seria desejável
obter.

Isso porque, na perspectiva latouriana, a tentativa moderna de
purificação dos domínios natural e humano fracassou através de seu
efeito colateral mais indesejável. O que há, de fato, é a proliferação de
objetos ou eventos que já não podemos considerar nem totalmente
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naturais, nem totalmente culturais, isto é, não estão restritos às esferas
puras da ciência ou da política, ao mundo objetivo das coisas dadas ou ao
campo de manipulação dos sujeitos – os híbridos. O caso das pesquisas
com as células-tronco, a legalização do aborto e a questão do aquecimento
global são alguns exemplos. As dificuldades de explicação e controle
desses fenômenos revelam a dinâmica histórica da constituição das
ciências e faz o autor questionar sobre essa radical separação entre
natureza e cultura produzida pelo mundo moderno.
O buraco de ozônio é por demais social e por demais narrado
para ser realmente natural; as estratégias das firmas e dos chefes
de Estado, demasiado cheias de reações químicas para serem
reduzidas ao poder e ao interesse; o discurso da ecoesfera, por
demais real e social para ser reduzido a efeitos de sentido. Será
nossa culpa se as redes são ao mesmo tempo reais como a
natureza, narradas como o discurso, coletivas como a sociedade?
(Latour, 1994:12).

Vivendo no final do século XVIII11, sem possuir uma alternativa
para o papel de cientista, Victor Frankenstein não conseguia compreender
a complexidade das aparências, temia a desordem, as impurezas e as
ambiguidades. Em sua ordem de ideias, o mundo era visto como um
objeto do qual o sujeito está separado. Tudo o que nele existia já estava
antecipadamente dado, cabendo ao observador com meios e técnicas
adequadas descobrir. Narcísico e egoísta, para ele a ciência deveria crescer
isolada e protegida, e dela sairiam os fatos puros e as aplicações de
interesse para a sociedade. Considerava-se herdeiro da grande divisão
política entre prática científica e opinião. Tinha horror da instabilidade
classificatória, das coisas fora de lugar e por isso fugiu de seu laboratório.
Não por ódio à Criatura que se transforma em desejo de matar (o que, de
fato, nunca acontece), ou pelo horror de seu aspecto (o que, como vimos,
tem pouca sustentação), mas pela desagradável sensação de incerteza
diante do ser por ele criado.
11 Analisando as pistas deixadas no romance, Lecercle revela que sua ação “se
situa entre 1792 e 1799, quer dizer durante a Revolução Francesa” (Lecercle, 1991:56).
Conclusão semelhante está presente em todas as biografias de Mary Shelley que
consultei.
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Outro ponto que amplia essa argumentação diz respeito ao local
onde a repentina transformação do cientista ocorreu. Foi no interior do
laboratório onde, acometido por emoções que não sabe descrever,
Frankenstein avaliou o aspecto de sua criatura, assim que, num claro
sinal de vida, ela abre os olhos. “Como posso descrever minhas emoções
ante aquela catástrofe, como reescrever aquela ruína que eu, com esforço
infinito e zelo, havia tentado formar?” exclamou o desapontado cientista
(Shelley, 1992:56). A localização desses acontecimentos talvez não seja
gratuita. O laboratório, como lembra Stengers, é a “[…] imagem por
excelência deste tribunal, […]”, onde o objeto é posto à prova e deve dar o
testemunho de sua existência e neutralidade (Stengers, 2002:160).

Nos laboratórios europeus do final do século dezoito assistia-se a
continuação

da

construção

dos

fundamentos

sobre

os

quais

as

experimentações científicas fincaram suas bases. Victor Frankenstein
conhecia e admirava as experiências realizadas por Robert Boyle. No
primeiro capítulo do texto de 1818, o cientista reflete sobre o aprendizado
que teve na infância junto a seu pai e relata para o capitão do navio que o
salvou: “Os fenômenos naturais que ocorrem todos os dias perante os
nossos olhos, não escapavam de minhas análises. [...] mas o extremo da
minha admiração foi despertado por alguns experimentos com a bomba de
ar, que eu vi sendo utilizada por um cavalheiro que costumávamos
visitar.”12.

Se para Boyle a bomba de vácuo fornecia uma prova material e
objetiva da natureza do ar, para Frankenstein sua criatura deveria dar
testemunho do seu progresso científico. Ocorre que a Criatura não nasce
tábua rasa, como um objeto mudo, mas um ser pleno de sentidos. Boa e
má ao mesmo tempo, é a Criatura quem primeiro caminha em direção ao
12 SHELLEY, Mary. The 1818 Text. p. 34. In: VASBINDER, Samuel Holmes.
Scientific attitudes in Mary Shelley’s Frankenstein. Studies in speculative fiction, n. 8.
Robert Scholes, Ann Arbor, Michigan: UMI Research Press, p. 96, 1984.
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criador dando claro sinal de seu comportamento autônomo. Ao falar “em
nome da ciência”, como diz Stengers, o cientista acreditou que sua
criatura deveria ser perfeita, obedecer a ordens e fazer apenas o bem,
respondendo passivamente aos desejos do criador. Esse foi o maior
pesadelo de Frankenstein.

Acreditar na separação radical entre parte e todo, natureza e
sociedade, ciência e ideologia, racionalidade e irracionalidade, falsos
saberes e verdadeira ciência, e a impossibilidade de admitir sujeitos
híbridos, tornam Victor Frankenstein, no sentido utilizado por Latour, um
cientista moderno, incapaz de aceitar o complexo ser por ele criado. Do
ponto de vista que defendo, foi essa indeterminação que o fez fugir e
adoecer.

Levantando

dilemas

éticos

que

ainda

hoje

continuam

sem

resposta, e que, talvez, nunca venham a ter, como, por exemplo, o lugar
que a busca pelo conhecimento deve ter na sociedade humana, ou até que
ponto o cientista pode por meio da ciência e da tecnologia subverter a
ética e desafiar os princípios da natureza, Frankenstein ou o moderno
Prometeu de Mary Shelley pertence a um tempo em que a ciência
estabelecia certezas estáveis. Decifrar as estratégias utilizadas pelos
cientistas para convencer seus pares era a tarefa mais fácil. Ao apresentar
um ser híbrido, cujo corpo externamente incoerente resiste a qualquer
tentativa de classificação conceitual, e sensível, capaz de aprender, amar e
odiar, Mary Shelley revela a complexa e radical impossibilidade de cisão
entre natureza e cultura, rompendo com uma cara construção cultural de
sua época. Nesse sentido, Frankenstein constitui mais propriamente um
operador narrativo, rico em referências, associações e relações, que juntas
tratam da relação que o cientista estabelece com os seres que cria, fabrica,
descobre ou inventa. O filósofo alemão Dietmar Kamper, no livro O
trabalho como vida (1997), descreve essa difícil e longa relação da criatura,
do artefato, que atua sobre o seu criador, presente na história do Doutor
Victor Frankenstein:
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Apesar de algumas peculariedades que dizem respeito mais à
época em que essa história foi escrita, esse romance contém
alguns traços essenciais da história que caracteriza também a
relação entre o homem e o seu criador, Deus. Os traços
configuram essa relação entre o invento e o inventor, é uma
história muito antiga na qual o invento, o artefato, a criatura
acaba se vingando do seu criador e, nesse sentido, a história de
Frankenstein repete a história da criação do homem por Deus.
Assim como o homem desobedeceu a Deus e não se contentou
com a criação tal como ela tinha sido providenciada por Deus,
assim o monstro de Frankenstein volta-se contra o seu inventor e
não se contenta em ser apenas uma construção. [...] Ela mostra
esse fenômeno da rebelião do artefato, da construção contra o
próprio construtor e este também é um fenômeno da história da
técnica. Mary Shelley fez isso de uma forma até hoje insuperada
e nós podemos ver que uma das coisas mais interessantes no
romance é que o próprio inventor acaba não entendendo mais o
que inventou, o que ele fabricou, porque o invento não segue os
desígnios originalmente planejados por ele. É interessante
constatar que o monstro de Frankenstein é, no mínimo, tão
inteligente para poder compreender melhor do que seu inventor
as relações que o ligam ao seu criador. Esse monstro torna-se
um monstro mau, precisamente porque ele não é reconhecido,
porque ele não recebe este reconhecimento devido dos outros
homens. Nesse sentido, poderíamos dizer que a história do
monstro de Frankenstein representa a matriz, a versão mais
elementar de uma história que já foi contada muitas vezes
também em outras partes do planeta e que define a relação entre
a criatura e o criador. [...] No fim do romance, ficamos com
aquela imagem muito significativa dos dois num bloco de iceberg
que se parte em dois, ficando o inventor numa parte e a invenção
noutra, os dois desaparecendo nas brumas do mar Ártico, onde
congelam: ambos ficam quase petrificados e nessa e nas outras
metáforas que aparecem nesse livro, que até hoje vale a pena ser
lido, refletem as metáforas e as imagens que vêm sendo usadas
desde o Romantismo para descrever os temores que os homens
têm ao lidar com aquilo que eles produzem, com aquilo que eles
fabricam. (Kamper, 1997:60 a 62, grifo nosso).

Mas se antes era possível às práticas científicas separar o mundo
dos objetos e das coisas – por meio da representação científica –, e o
mundo dos homens – por meio da representação política –, atualmente, a
presença dos quase-objetos, como diz Latour, aproxima esses dois
sentidos e, para tentar captá-los, torna-se necessário ampliar a noção de
laboratório.
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Bruno Latour mostra que laboratório é algo que excede o espaço
convencional concebido por esse vocábulo. Na obra Ciência em ação
(2000), Latour segue os detalhes da prática científica e acompanha os
cientistas em diversos experimentos para mostrar que, ao contrário do que
normalmente imaginamos, laboratório é todo espaço onde se discute os
argumentos, os interesses e as ideias de fabricação da ciência.

Não é somente o cientista, afirma Latour, mas a comunidade social
do laboratório – incluindo os que contribuem para a definição, a difusão, a
divulgação, o convencimento da utilidade, a negociação, a gestão, a
regulamentação, a inspeção, o ensino, a venda e a manutenção dos
produtos gerados no laboratório – que, apesar de não estar no seu
interior, é parte integrante da pesquisa, e decide sobre o que é tomado
como pertinente e finalmente como verdadeiro. A partir daí, o “objeto”
passa a ser prova pública, convincente, que serve tanto para testemunhos
políticos quanto para os científicos. Diz-se que é a Natureza que decide,
mas, segundo Latour, a Natureza é colocada como a causa final da
resolução das controvérsias somente quando estas já estão resolvidas.
“Enquanto durarem as controvérsias, a Natureza aparecerá simplesmente
como consequência final delas.” (Latour, 2000:162).

O propósito mais geral de Ciência em Ação é entender o que é a
ciência, como ela é construída. Não a ciência acabada e justificada por
seus sucessos – a caixa preta, segundo Latour, mas a ciência no momento
da sua elaboração. Para esse antropólogo e filósofo, a racionalidade, a
objetividade e a veracidade dos fatos produzidos pela ciência não são
resultados da prática científica, mas efeitos alcançados a partir dos
acordos produzidos por uma extensa rede de atores – os aliados, na
definição de Latour – o que torna impossível uma descrição da atividade
científica somente em termos de ideias.

Segundo o autor, a capacidade de trabalhar num laboratório
depende do sucesso obtido por outros pesquisadores na aquisição de
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recursos e vice-versa. Sendo a ciência constituída por uma rede de
homens e instituições, aparelhos, publicações, fluxo de informações e
capitais, seu estudo mostra que há uma constante retroalimentação entre
o “lado de dentro” e o “lado de fora” do laboratório, de forma que é
necessário

muito

mais

gente

trabalhando

no

exterior,

recrutando

investidores, despertando interesses e convencendo outras pessoas, para
tornar possível o trabalho daqueles que acham que fazem ciência pura ou
isolada da sociedade. Esse processo de negociação só termina quando se
define o uso e a forma do objeto, transformando-o em fato – a caixa-preta
na definição de Latour.

Segundo o autor, a obtenção do que chamamos de conhecimento
científico confiável é o produto final de um complexo curso de ação que
envolve numerosas e variadas interações com outros seres humanos, nãohumanos, instituições, além de profundas transformações da própria
sociedade. Em outras palavras, o conhecimento de sentido comum, em
suas diversas versões, e o conhecimento científico não são formas
absolutamente opostas de conhecimento, mas aspectos diferentes de um
mesmo processo de transmissão e retransmissão de informações. Ao
contrário do primeiro, o conhecimento científico possui esse status
justamente porque passou pelas diversas provas de convencimento
instituídas por nossa sociedade. Ele resistiu a essas provas.

Isso não significa, para Bruno Latour, que religião, ciência, crença
e magia sejam a mesma coisa. O que ele quer, ao explicitar a base comum
de todas essas formas de conhecimento e estruturação da realidade é criar
as condições para que suas diferenças e semelhanças apareçam com
clareza.

Livres

das

imposições

instituídas

por

essas

formas

de

conhecimento, trata-se agora de buscar não a ausência de verdades, mas
“melhores verdades" (Latour, 2000).

Essa, no entanto, não é uma tarefa fácil, uma vez que os cientistas
escondem os rastros de seu trabalho, as tentativas e erros, os caminhos
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percorridos e abandonados, as disputas pela hegemonia na consagração
de determinadas interpretações e alternativas sobre as demais, enfim, a
natureza essencialmente social de seus trabalhos, e apresentam seus
produtos acabados e tidos como definitivos. Essa comprovação, para
Latour, nada mais é do que uma verdade assumida por um grupo de
pessoas, portanto, uma verdade jamais definitiva. Por isso, afirma o
antropólogo, os cientistas não deveriam fazer distinção entre fato e valor,
colocando o ideal de verdade entre parêntesis, descrevendo apenas as
condições de possibilidade históricas desse saber.

Não se trata de pôr em dúvida a confiabilidade do conhecimento
científico, da ciência ou da técnica, mas de reconhecer o que deve ser feito
– por quem e para quem, com que meios, e com a colaboração de quem –
para obter esse conhecimento científico confiável. Nesse sentido, ao invés
de ser um lugar isolado, fechado e separado do mundo, o laboratório,
argumenta Latour, passa a ser entendido como um espaço onde são
constantemente recrutados aliados e negociados recursos. “A construção
de um fato é um processo tão coletivo que uma pessoa sozinha só constrói
sonhos, alegações e sentimentos, mas não fatos.”, revela o autor. Por isso,
a construção da objetividade científica não tem nada de objetiva. Sem
instrumento, sem colega, sem artigo, sem corpo, sem realidades
intermediárias, sem mediação, nenhum cientista seria capaz de ascender
a

qualquer

realidade

verificada

e

durável.

Latour

mostra

que

o

conhecimento científico resulta de uma atividade coletiva, e não é mau
nem bom; e, sobretudo, não é neutro. Em suas palavras: “As pessoas que
estão realmente fazendo ciência não estão todas no laboratório; ao
contrario, há pessoas no laboratório porque muitas mais estão fazendo
ciência em outros lugares.”. Por isso pode-se falar de laboratório de forma
metafórica referindo-se ao conjunto de interpretações nas ciências
humanas e na filosofia. Pode-se afirmar que laboratório é todo o espaço de
construção de conhecimento e produção de pesquisa (Latour, 2000:70,
267).
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Todos esses preceitos são subvertidos por Victor Frankenstein: sua
atividade não se submete aos critérios da comunidade acadêmica; mesmo
o seu tutor intelectual, o professor Waldman, é abandonado no decorrer
da louca jornada. O resultado de seu trabalho não é socializado; ao
contrário, é guardado a sete chaves, pois ele se tranca em seu laboratório
e trabalha inteiramente só, jamais permitindo que alguém se aproxime do
experimento. Victor também abandona seus entes mais queridos, com os
quais deixa de se corresponder. Ele não consegue trabalhar e amar ao
mesmo tempo e se recusa a ter uma relação afetuosa com o seu trabalho,
em especial com a sua criação. Por fim, sua atuação é constantemente
regida pela ambição de glória pessoal.

Nos Alpes suíços, Victor finalmente reencontra sua Criatura. A
cena é narrada por Frankenstein ao comandante do navio que o salvou no
Polo Norte. Fruto da imaginação de Mary Shelley, o diálogo que se segue
talvez sintetize melhor os argumentos de um cientista frustrado com o seu
trabalho e de uma Criatura que procura compreender o motivo pelo qual
se tornou perversa para a sociedade.

“– Vá embora! Não quero ouvi-lo. Não há qualquer ligação entre nós.
Somos inimigos. Afaste-se, ou vamos medir nossas forças numa luta em que
um de nós dois deve morrer.
– Como poderei sensibilizá-lo? Será que nenhuma súplica faz com
que olhe com benevolência para a sua Criatura, que implora sua bondade e
compreensão? Acredite-me, Frankenstein, eu era bom; minha alma está
cheia de amor pela humanidade; mas não estou só, miseravelmente só?
Você, meu criador, me detesta; que posso, pois, esperar de seus
semelhantes, que nada me devem? Eles me desprezam e me odeiam. As
montanhas desérticas e as geleiras lúgubres são o meu refúgio...”
“– Por que você insiste em recordar esses fatos – respondi eu -, dos
quais sou origem e autor, e que só de pensar me dão calafrios? Maldito seja
o dia em que você viu a luz pela primeira vez! Malditas (embora eu
amaldiçoe a mim mesmo) as mãos que o criaram. Você me desgraçou além

55
do que se possa imaginar. Não me deixou o poder de pensar se sou ou não
justo. Vá embora! Livre-me da visão de sua forma odiosa.
– Assim eu o livro, meu criador – disse ele colocando as mãos
abomináveis sobre meus olhos, o que eu repeli com violência. – Assim eu o
impeço de ver algo que você abomina. E, no entanto, você não pode ouvir-me
e conceder-me sua compaixão. Pelas virtudes que uma vez possuí, exijo isso
de você. Escute a minha história; ela é longa e estranha...” (Shelley,
1992:96 e 97).

Sabemos como termina o romance de Mary Shelley. Saindo da
Suíça, contornando a Itália para atravessar o Mar Negro, Victor
Frankenstein persegue o monstro até o Ártico, quando é encontrado pelo
capitão Robert Walton, um solitário aventureiro que tenta fazer uma
travessia inédita dos mares do Polo Norte. O cientista não resiste à
perseguição da Criatura e, exausto, morre depois de relatar sua história
ao capitão do navio. “Adeus, Walton! Procure a felicidade na tranquilidade
e evite a ambição, mesmo que seja apenas aparente, de distinguir-se na
ciência ou em alguma descoberta. Contudo, por que digo isso? Eu tive as
minhas esperanças destruídas, mas outro pode ser bem-sucedido.”, foram
suas últimas palavras. No dia seguinte, ainda estarrecido pelas revelações
que acabara de ouvir, Walton encontra a Criatura junto ao corpo de
Frankenstein dentro de seu camarote. Chorando a morte de seu criador e
prometendo pôr fim à sua vida, a Criatura finalmente abandona o navio
em um bloco de gelo, e desaparece “[...] nas trevas e na distância.”
(Shelley, 1992:206, 210).

Com esse desfecho, Mary Shelley deixa aberto o destino da
Criatura. Não é possível afirmar, de fato, se a Criatura cumpriu ou não a
sua promessa. Prefiro acreditar que ela ainda está viva e sua história de
abandono serve como metáfora para iluminar nossas relações com os nãohumanos. Quanto a Frankenstein, sua luta empreendida contra a
pesquisa

continua

incompreendida.

Como

em

toda

história

frankensteiniana, o grande cientista que ele representa acaba destruído
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pelo monstro que criou, como se fosse impossível criar um novo ser.
Comenta-se que seu diário, encontrado pela Criatura no bolso de um
velho

casaco

trazido

do

laboratório,

reapareceu

na

Suíça

e

foi

recentemente traduzido em várias línguas.

Para conhecer um pouco mais a respeito do destino da Criatura e
tentar compreender os motivos que levaram Victor Frankenstein a fugir de
seu laboratório, empreendi um viajem imaginária à Lausseane, uma
pequena cidade Suíça. Em um lugar que só conheço descrito nos livros
que pesquisei, encontrei o médico/cientista Victor Frankenstein, para
responder a uma entrevista nunca realizada.

A entrevista com Victor Frankenstein é, pois, uma construção que
nasce de um local descrito a partir das narrativas do próprio autor13.
Todas elas estão em seus diários (Vernables, 1982; Kay, 1995 e Cooper,
1997). O primeiro e mais antigo deles foi descoberto em uma livraria
especializada na venda de livros raros e antigos, na cidade de João Pessoa.
Os outros dois, mais recentes, vieram do exterior. Nessas obras
encontramos, com riqueza de detalhes, imagens e anotações do autor que
deixam à mostra o ambiente onde se desenrola o drama da sua criação.
Outra importante referência que ajudou a compor o cenário e o relato de
Frankenstein durante a entrevista foi a releitura do romance de Mary
Shelley feita por Ruy Castro (1994).

A existência de Frankenstein parece atualmente tão real14, que o
aparecimento de seus diários não deixa nenhuma dúvida com referência a
esse personagem tão vivo em todos nós, em todos os aspectos. Que

13

Quando necessário, para dar fluência à narrativa, editei parte dos textos e
alterei o tempo das locuções verbais existentes nos diários.
14 É Clarissa Pinkola Estés quem, no livro O dom da história (1998) argumenta
sobre a “vida própria” que assumem as narrativas. Para ela, “as histórias que vêm à tona
no grupo vão se tornando, ao longo do tempo, tanto extremamente pessoais quanto
eternas, pois assumem vida própria quando são repetidas muitas vezes”. E mais:
“Embora nenhum de nós vá viver para sempre, as histórias conseguem”. (Estés, 1998:38
e 39).
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educador não criou por vezes os seus monstros que lentamente o
destruíram?

Seja como for, no âmbito da ciência, a estratégia de fazer dialogar
ficção e realidade não é novidade. Como vimos, ela foi utilizada por
Galileu. Com a ajuda de Claude Allègre, talvez seja importante detalhar
um pouco mais o episódio que, para Isabelle Stengers (2002), simboliza o
nascimento das ciências modernas.

Após ter sido condenado pela Igreja Católica, Galileu publica, em
1639, a obra com o título Diálogo. Nela, o sábio italiano dá vida aos
personagens Salviati, defensor de suas ideias; Simplício, que representa os
seus adversários, e Sagredo, “[...] que pende para Salviati ou Simplício
conforme a força dos argumentos de cada um.” (Stengers, 1990:18), para
enunciar a definição do movimento uniformemente acelerado. No contexto
da obra em que aparecem as discussões, Galileu preocupa-se basicamente
com a defesa do sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico e Giordano
Bruno e o consequente ataque ao sistema de Cláudio Ptolomeu e à física
de Aristóteles. Para que o movimento da Terra fosse aceitável, seria
necessário provar que coisas do cotidiano da época (como a viajem em um
navio, por exemplo) se passavam como se a Terra estivesse imóvel. “A
discussão permite a Galileu refutar o argumento de Aristóteles contra a
rotação da Terra ao observar – após Giordano Bruno – que um peso
lançado do mastro de um barco em movimento cai ao pé do mastro e não
na água.”(Allègre, 2000:33).

Na argumentação, no lugar de simplesmente expor a experiência
do navio, Salviati explica o que ocorre no navio, tomando o que hoje
conhecemos como princípio da relatividade como uma lei construída a
partir de tal experiência. Contudo, de acordo com Stengers, citando o
historiador Alexandre Koyré, essa experiência jamais foi realizada por
Galileu.
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O problema é que, como mostrou Koyré, a experiência também
não tinha sido feita por Galileu. Ela foi feita anos mais tarde, sob
Luís XIV, por Cavalieri. É preciso notar que fazer tal experiência
era, naquela época, quase o equivalente a criar o CERN15 na
nossa. Por quê? Porque era preciso ter um barco com velocidade
constante, sem vento, pois com vento a experiência é perturbada.
Era preciso, em outros termos, uma galera, com galés. Era
preciso imaginar o físico que sobe com circunspecção ao alto do
mastro – com uns cinquenta galés que penam a serviço de sua
experiência – e deixar cair a pedra. Salviati venceu portanto
Simplício e o conjunto dos leitores, por um lance de retórica, um
blefe. Para Koyré isso é absolutamente representativo da
estratégia de Galileu. Galileu sabe a priori o que a experiência
deve dar, e, a rigor, ele não precisa fazer a experiência, ele a
apresenta como se a tivesse feito. (Stengers, 1990:20).

A retórica utilizada por Galileu, mais do que o fato empírico em si,
venceu milhares de anos da história do pensamento e constitui aquilo
que, para Stengers, é o “poder da ficção”. Esse poder deu ao homem o
impulso necessário para que ele, apelando à evidência, fizesse falar a
natureza e se afastasse da onipotência divina, constituindo um “novo uso
da razão”, expressão da racionalidade científica moderna, e uma nova
tecnologia da verdade: a ciência (Stengers, 2002:98 e 99).

Contudo, o apelo mais forte para que eu realizasse uma entrevista
fictícia com o cientista de Mary Shelley viria com a leitura das teses e
dissertações produzidas no Grecom – Grupo de Estudos da Complexidade
da UFRN –, especialmente os trabalhos de Josineide de Oliveira e de
Ângela Almeida, pesquisadoras permanentes do grupo. A base de
referência da tese de doutorado de Josineide, intitulada A formação pela
escrita do amor (2004), é o epistolário do filósofo Pedro Abelardo e de sua
discípula e amante Heloísa, um fragmento da obra de Abelardo escrito no
século XII. Motivada pela estratégia de método expressa nas cartas de Nise
da Silveira a Spinosa16, Oliveira reflete sobre as questões da formação do

15

CERN: Centre dÉstudes et de Recherches Nucléaires. Nota introduzida por

mim.
16 Desalojando-se dos limites de sua formação em psicanálise para tentar
compreender a complexidade dos fenômenos do mundo, a doutora Nise da Silveira,
falecida no dia 31 de outubro de 1999, aos 94 anos, também usa a estratégia da ficção e
escreve o livro Cartas a Spinoza. (Silveira, 1995).
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sujeito que emerge em meio às polêmicas eclesiais e seculares da época.
Para a pesquisadora, as cartas deixadas por Abelardo e Heloísa,
compostas por mensagens de amor e resistência intelectual, constituemse como um testamento lavrado com dor e prazer que contam de uma
formação transversalizada pelo amor. A lição de Abelardo e Heloísa “é de
que o amor é ensino e alimenta o processo formativo” (Oliveira, 2004).

Já em Frutos do amor amadurecem ao sol: a cidade de Natal de
Newton Navarro, as crônicas, contos e obras plásticas do artista potiguar
constituem referências utilizadas por Ângela Almeida para descrever
contornos e essências da vida nordestina na cidade de Natal. Através dos
personagens criados por Newton Navarro, a pesquisadora vive a poesia da
obra por meio da multiplicidade de olhares, assumindo assim “uma
posição de sujeito que se torna, junto ao artista, um sonhador”. Na
dissertação, Almeida transforma em respostas os escritos de Navarro,
dando textura a uma entrevista não realizada, uma vez que o pintor norterio-grandense já havia falecido (Almeida, 1998).

Acredito que a estratégia de método da minha pesquisa seja, em
parte, semelhante ou complementar às utilizadas por Josineide Oliveira e
Ângela Almeida. Também, como elas, compreendo a obra de arte como um
operador metafórico do imaginário humano. Também, como elas, realizo
encontros não concedidos e diálogos imaginários buscando respostas para
minhas dúvidas.

Os trabalhos de Galileu Galilei, Nise da Silveira, Josineide de
Oliveira e Ângela Almeida anunciam que não estou só nesta forma de
organização do conhecimento e apontam para uma estratégia coletiva de
investigação. A ideia da entrevista mistura as fronteiras entre o presente e
o passado, o fato e a ficção. O artifício utilizado no próximo capítulo não
manifesta a insuficiência de um método porque se afasta do que é
científico. Ao contrário, aproxima-se de seus fundamentos e, porque não
(lembrando das estratégias galileanas descritas por Stengers), de suas
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origens. Dessa forma, compreendo que esta opção é, ao mesmo tempo,
científica e artística, porque narra uma ficção, embora seja baseada em
relatos e fatos biográficos já aceitos pela comunidade científica.

Por fim, poderia evocar o episódio ocorrido com Friedrich August
von Kekulé, professor de química da Universidade de Ghent, referido por
Moacyr Scliar no prefácio da obra O outro lado da ciência, de Leopoldo de
Meis (1999). Em 1865, exausto com o enigma da estrutura do benzeno,
Von Kekulé adormeceu e viu em um sonho revelador a imagem de uma
serpente mordendo o próprio rabo, que representava a solução para o seu
dilema, fechando o anel de benzeno. Von Kekulé disse então a seus
colegas: “Senhores, é preciso aprender a sonhar.” (Scliar, 1999).

Entrevista com Frankenstein

Havia um sol tímido no
início

da

tarde

do

frio

verão

europeu. Encontro-me em uma
pequena

vila

alemã

Nieder-Beerbach,

ao

chamada
norte

da

cidade de Darmstadt, no estado de
Hesse. A maior parte da viagem
de

Lausseane

a

Darmstadt,

passando pela França, foi feita de
barco descendo pela corredeira do
Rio Reno e durou cerca de dez
dias.

Foi preciso subir cerca de
trezentos
Fig. 02: O Castelo Frankenstein

e

cinquenta

metros,

atravessar uma sinuosa estrada
pavimentada de terra e floresta

úmida, envolta por uma neblina leitosa, até o castelo. Depois de certa
altura, me vejo cercado por uma densa floresta de coníferas. Mais uma
estreita curva de estrada e os altos muros malconservados do castelo
surgem à minha direita.

Empoleirada na borda norte do topo do monte Magnet, a fortaleza
medieval

conhecida

como

Castelo

Frankenstein

era

uma

visão

assustadora sob a luz da tarde, aparecendo na distância. Seus muros
estavam cobertos pelo musgo e pelo mato crescido da montanha. Apesar
disso, ele ainda mostra todas as características de um tradicional castelo
da Idade Média. Ancoradas na rocha da montanha adiante de suas
muralhas, ficam as estruturas de defesa que consistem em duas torres
para estocar pólvora. Dentro do portão, com suas guaritas e pórticos, há
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um fosso e uma ponte levadiça, além de roldanas e fortificações, com suas
pedras encaixadas nas muralhas do castelo.

Sabendo antecipadamente da visita de Mary Shelley a Genebra –
onde, em um chuvoso verão de 1816, ela imaginou a história de uma
Criatura abandonada e perseguida por seu criador –, havia lhe escrito
uma correspondência solicitando formalmente uma entrevista com o Dr.
Victor Frankenstein. Única pessoa viva com conhecimento mais íntimo
dos costumes do personagem principal de seu romance mais famoso,
esperava que Mary Shelley pudesse abrir para mim as portas do
laboratório de Frankenstein. Não tinha certeza se o cientista aceitaria o
convite e nem mesmo se ela o encontraria. Afinal, desde a última viagem
que fez ao Polo Norte em perseguição à sua criatura, não se ouvia mais
notícias do Doutor Frankenstein. Paradoxalmente, foi ele mesmo quem
indicou, através de uma carta endereça a Shelley, o estranho local para o
nosso encontro.

Como não havia nenhum sinal evidente de ocupação do castelo,
atravessei o emaranhado de vegetação rasteira que cresce junto às
muralhas e entrei por um portão em ruínas. O pátio interno não estava
menos maltratado e fiquei perplexo, sem entender porque Victor
Frankenstein teria escolhido tal lugar para a entrevista. O lugar tinha um
aspecto curiosamente melancólico, uma aparência de abandono e sujeira
que não condizia com a personalidade, em geral requintada, do cientista.

Para minha surpresa o cientista desceu a escadaria que dá acesso
ao salão principal do castelo logo após a minha chegada. O Doutor
Frankenstein aparentava não estar bem. Deambulando com dor, tinha o
rosto cansado, pálido, olheiras profundas, e no olhar uma expressão
sombria e distante. Sua figura não era menos estranha que aquele local.
Obviamente,

sem

muitos

questionamentos,

agradeci

muitíssimo

a

presença do ilustre personagem. Após discretos cumprimentos, revelei
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minha intenção. Estava ali para conhecer um pouco mais sobre os
mistérios de sua criação.

Havia feito um longo planejamento para a entrevista, estudado os
registros da Universidade de Ingolstadt, visitado parentes, conversado com
alunos contemporâneos, preparado antecipadamente algumas perguntas,
mas a aparência abatida e desanimada de Frankenstein deixou-me
agitado e inseguro com o encontro. Minha falta de habilidade com o
interlocutor logo foi posta à prova, quando ele revelou, sem rodeios, que
aquele local lhe servira de moradia e laboratório. Ali, durante meses, o
criador trabalhou para dar vida à sua criatura.

Não resta dúvida que Victor foi uma criança prodígio, e que os pais
tudo fizeram para estimular seu desenvolvimento, pois existem amplas
referências que ilustram suas notáveis aptidões. Os esforços dos
Frankenstein para enquadrar o filho mais velho dentro das normas de
uma educação formal foram infrutíferos, já que, segundo o próprio Victor,
essa não estava à altura de atender a seus raros talentos. Conscientes de
que seu filho tinha inclinação precoce para as ciências, confiaram sua
instrução a professores particulares que o puseram a par das técnicas de
pesquisa científica do século dezoito. Esse foi um marco importante para
Victor. Sua inclinação inata para a observação cuidadosa e para a análise
metódica permitiu-lhe fazer progressos extraordinários nos campos da
botânica, química, matemática e áreas correlatas. No entanto, essa
precocidade parece ter perturbado a sua consciência. Para iniciar a
entrevista, e ajudar a “quebrar o gelo”, pedi ao Doutor Frankenstein que
falasse um pouco sobre a sua infância. Com voz pausada e firme, ele
disse:

– Minha grande inteligência e a atenção que exige de mim sempre
me isolaram dos outros homens. Em cada era, há alguns que são escolhidos
para cumprir uma sina, a quem a vida é dada para que sejam instrumentos
através dos quais um propósito divino é realizado, e esses não têm acesso
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aos direitos dos mortais comuns. Desde minha infância sinto que fui
designado pra levar a cabo alguma missão grandiosa e estou convencido de
que todas as etapas de minha existência foram preestabelecidas a fim de
preparar-me para meu futuro papel.

A história de Victor Frankenstein e de sua família já eram, naquela
altura, de conhecimento público, pelo menos na Europa central. Parece
que, até o século quinze, a família possuía valiosas propriedades na
Bavária do Norte (conhecida antes como Francônia). Sendo luterana, foi
vítima das perseguições resultantes da Contrarreforma que varriam a
vizinha Boêmia; fugiu para Genebra, que já havia acolhido os calvinistas e
outros grupos religiosos, e lá se estabeleceu, para recomeçar a vida. A
tônica das gerações seguintes foi a de sólida respeitabilidade, tendo a
família se associado estreitamente à advocacia, provendo a sociedade de
Genebra de uma sucessão de advogados, jurisconsultos e magistrados. O
destino de Victor, porém, seria outro. Interessado pelos vários ramos da
filosofia natural (nome então dado à ciência física) desde a adolescência,
Frankenstein ingressa, com a ajuda de uma bolsa de estudos paga pelos
pais, na Universidade de Ingolstadt, uma antiga cidadela do ensino criada
pelo papa Pio II na Alemanha, durante o século XV, onde orienta seus
estudos para a química e a fisiologia. A morte da mãe, pouco antes de sua
viagem para Ingolstadt, foi um duro golpe para Victor. Ficou tão abalado
pela tragédia que a família temeu por sua saúde. Porém, a ardente
curiosidade que havia caracterizado a infância de Frankenstein mostrouse mais forte do que a depressão aguda que se apossara dele e, após
algumas semanas, o jovem já estava assistindo às aulas na Universidade.
Sua aplicação e entusiasmo logo o tornaram alvo das atenções de
autoridades do corpo docente, em especial das do professor Waldman,
químico notável e um dos mais categorizados membros da academia.

Com a ajuda de Waldman, Frankenstein pode pesquisar e fazer
experiências sobre uma variedade de assuntos mais ampla do que era
geralmente permitido. Os resultados muitas vezes levaram a discussões
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acaloradas com muitos membros da equipe de professores e, em mais de
uma ocasião, acusações de blasfêmia quase provocaram sua expulsão da
universidade. Apesar de tudo, seu rápido progresso e dedicação obsessiva
eram inegáveis, e em dois anos já havia esgotado os recursos da faculdade
de medicina. Mostrava pouco interesse pela vida social universitária,
trabalhava em um isolamento cada vez maior que, por fim, até o professor
Waldman

tornou-se

incapaz

de

romper.

Embora

os

registros

da

Universidade tenham ajudado a traçar o perfil do estudante Frankenstein,
tornando possíveis essas minhas observações, suas ideias na juventude
ainda eram um mistério para mim. Pedi, então, que contasse um pouco
sobre a sua sede insaciável de esclarecimento científico.

– Todo mundo da filosofia científica baseia-se na premissa
fundamental de que o Homem tem a obrigação de procurar a Verdade, como
se esta fosse uma fera solitária, habitando as florestas da ignorância.
Sempre achei difícil aceitar esse amesquinhamento de nossa estatura
intelectual e preferi acreditar que a criação da Verdade é nosso privilégio.
Havia momentos em que acreditava firmemente que a força que pulsa nos
recessos do âmago de meu ser seria suficiente para criar uma realidade
onde nada existia antes. Estávamos, acreditava eu, em pé de igualdade
com a Natureza, pois já possuímos o poder de alterar ou desfazer suas leis.
Acreditava, e, no fundo, ainda creio, que poderíamos estabelecer leis
próprias, singulares e independentes de quaisquer leis da Natureza.

Os estudos levaram o jovem Victor por caminhos nunca antes
percorridos e que, em alguns casos, só agora estão sendo experimentados.
Em uma era anterior, suas descobertas provavelmente o teriam levado à
condenação por heresia. Mesmo em seu tempo, não podia fugir
inteiramente ao clima moral dominante, e grande parte de seu sofrimento
resultava do conflito ente a sede insaciável de esclarecimento científico e
seu condicionamento social. Na verdade, desde o princípio fora-lhe negada
uma vida normal, e as pressões impostas por sua inteligência tinham-no
privado da oportunidade de adquirir experiência e equilíbrio emocionais,
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pois

a

sofisticação

de

seu

pensamento

acadêmico

contrastava

perigosamente com uma pronunciada imaturidade emocional, o que
deveria representar um papel ainda mais inquietante em sua vida.

– Conquanto outros homens se contentassem em tatear e explorar o
aspecto externo da Natureza, descrevendo-lhe os membros e contando-lhe
os fios do pelo, eu não ficaria satisfeito até que tivesse o poder de penetrarlhe o próprio interior, tornando-me a consciência que comanda suas
energias a serviço da humanidade. A morte, a doença e o desespero seriam
banidos do mundo, e o homem refletiria mais fielmente a imagem de seu
Criador.

Afastando-se

assim

dos

métodos

tradicionais

baseados

na

pesquisa, Frankenstein dedicou sua considerável energia à manipulação
das forças comprovadamente existentes na Natureza.

– Não podia mais ater-me à ciência de meus colegas e espreitar,
como fazem, o reino crepuscular dos fenômenos naturais, para descrever as
atividades que ali têm lugar, como escribas ou relatores de alguma corte
sobrenatural. Embora não me considerasse completamente versado nas
ciências naturais, sabia o bastante para ver que o caminho para o
esclarecimento não segue aquela direção, mas ultrapassa horizontes que só
o viajante que pode dominar as forças da vida é capaz de transpor. Para
dominar um cavalo não é necessário o conhecimento detalhado de sua
anatomia, e sim a capacidade do cavaleiro de impor sua vontade. Assim
deveria ser em relação à ciência, pensava eu, absolutamente resolvido a
governar as forças básicas da vida para dobrá-las à vontade do Homem.

Nesse

momento,

observei

que

Victor

Frankenstein

parecia

aborrecido. Entediado talvez. Foi quando olhei em volta e percebi que seu
castelo estava praticamente vazio. Em nada lembrava o local onde, por
meses, obcecado em criar um ser à sua imagem e semelhança, o jovem
cientista trabalhou. Procurei saber como ele havia encontrado o castelo
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onde construiu o seu laboratório. Em silêncio, Frankenstein retirou do
bolso de sua jaqueta um pequeno lápis e, com uma incrível habilidade, ao
mesmo tempo em que respondia minhas perguntas, desenhava nas
enrugadas folhas de papel encontradas na gaveta de uma velha mesa
empoeirada, o aspecto do que havia sido seu laboratório e de alguns
equipamentos existentes. Segundo me disse, era tudo o que ele, àquela
altura, podia se lembrar.

Victor Frankenstein então me falou da descoberta de uma carta de
seu bisavô, enviada à esposa quando excursionava pela região de seus
ancestrais, contando a visita feita a um velho castelo que, embora
estivesse em mau estado, grande parte mantinha-se razoavelmente
conservada.

– Não podia pensar em ambiente mais propício a meus estudos;
afastado, e fazendo parte de minha herança. Disse o cientista.

Embora não soubesse sua exata localização, Victor partiu para
encontrá-lo e, segundo seu relato, em 30 de agosto, após investigar os
registros locais, interrogar os habitantes de aldeias longínquas e ler
atentamente os mapas da região, sua longa rotina terminou. Victor havia
descoberto o local exato do castelo da família Frankenstein, há muito
abandonado e em ruínas, nas sombrias florestas de Schwarzstein.

– Foi com um cansaço resignado que entrei naquele último vilarejo
distante e fui até o gabinete da autoridade do lugar, mas meus sentimentos
rapidamente passaram à euforia pois, enfim, minha investigação estava
terminada. O castelo erguia-se, despojado, contra o céu que lhe servia de
fundo, e suas ameias pareciam o dorso denteado de algum mostro antigo.
Dominado pela força do meu arrebatamento, prossegui rapidamente e em
pouco tempo acerquei-me dos portões. A construção parecia agigantar-se
diante de mim, ocultando o céu. Malgrado meu entusiasmo, não pude deixar
de observar que o tempo, realmente, não o tratara bem. O mato e as
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samambaias cresciam nas pedras úmidas da muralha, e através de muitas
das janelas do andar superior podia-se ver o céu. Uma escada de pedra
maciça ascendia por uma galeria de granito trabalhado para os cômodos do
andar superior e subi cuidadosamente, verificando que estavam em boas
condições, pois o piso também era de lajotas de granito. O andar mais
acima estava igualmente bem conservado, embora algumas poças de água
indicassem falhas no telhado. Quando olhei por uma das janelas para o
pátio muito abaixo, fui invadido por uma certeza cheia de alegria. Aquilo
era, de fato, a solução do meu problema, e a estranha sensação de que
minha presença ali fora pré-ordenada, apossou-se de mim. Parecia-me que
sempre tinha conhecido aquele lugar deserto; cada sala em que entrava
era-me familiar. Perambulei por ali, absorto em meus planos, e mal notei a
passagem do tempo, até que a escuridão gradual do crepúsculo tornou
impossível continuar a exploração. Tinha-me demorado demais, e sabia que
me perderia se tentasse voltar no escuro pelo labirinto da floresta; por isso
resolvi dormir a primeira noite em minha casa recém-achada e, juntando
certa quantidade de galhos mortos de samambaias, preparei uma cama
tosca no quarto mais seco do andar superior, onde passei a noite em
profunda meditação.

O castelo foi então restaurado com a ajuda de operários
ligeiramente desconfiados, vindos da aldeia próxima, e o laboratório,
embora não oferecesse as facilidades comparáveis às que ele gozava na
Universidade de Ingolstadt, transformado em uma moderna sala de
estudos com seus livros e equipamentos, ganhou vida.

A voz rouca e cansada do Doutor Frankenstein silenciou.
Aproveitando a oportunidade, retirei da pasta que havia levado comigo
dois estudos feitos na Inglaterra sobre a indução da corrente elétrica em
corpos humanos com a finalidade de reanimá-los. O primeiro, New
experiments and observations concernig eletricity (Novas experiências e
observações concernentes à eletricidade) de 1759, havia sido escrito por
um certo Robert Symmer (Symmer, 2007). O segundo, Proposals for the
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recovery of people apparently drowned (Propostas para recuperação de
pessoas aparentemente afogadas) de 1776, era de autoria de Sir John
Hunter (Hunter, 2007), um respeitado anatomista escocês. Ao mostrá-los
para Frankenstein, não houve de sua parte qualquer reação de surpresa.

– Há inúmeras provas de que uma força elétrica gerada no interior
do corpo, talvez através da ação química ou do atrito da matéria celular,
age sobre os recursos mecânicos do mesmo para precipitar suas funções.
Existem segmentos do cérebro que são responsáveis apenas por ações
corporais específicas e eu mesmo ativei alguns, submetendo-os a correntes
elétricas.

A resposta de Frankenstein significava que ele não apenas
conhecia todos aqueles experimentos envolvendo o efeito da corrente
elétrica sobre a matéria viva e a natureza do eletromagnetismo, como
deixava transparecer sua sede insaciável de manipulação das forças
existentes na natureza. Talvez por isso ele tenha abandonado antigos
alquimistas, como Cornélio Agripa, Paracelso e Alberto Magno.

– Realizei as experiências mais minuciosas que fui capaz de
imaginar, mas fiz um progresso apenas parcial. Concluí que há vibrações
elétricas especiais

que

atuam vigorosamente sobre

alguns

tecidos,

estimulando seu crescimento e estruturação de forma dramática, porém,
infelizmente, não sobre todos. O tecido nervoso fibroso reage fortemente a
tais estímulos e reconstitui com rapidez as porções danificas. Outros tecidos
corporais, no entanto, mostram-se totalmente imunes aos efeitos elétricos, e
agora sei que existem outros agentes que se harmonizam com cada tipo de
tecido, separadamente.

A despeito de toda essa exuberância, seguiu-se, conforme o relato
de Frankenstein, um período longo e decepcionante, no qual sua busca de
outras “Forças Vitais” não logrou êxito. O cientista fez experiências com o
vácuo, a luz, calor, com banhos químicos e outros preparados sem o
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menor sucesso. Três meses se passaram. Frankenstein quase não saía de
seu laboratório, recusando-se a comunicar-se com quem quer que fosse,
trabalhando sem se importar com a passagem do tempo, comendo e
dormindo apenas quando se via obrigado a isso. Até que um dia, fazendo
experiências ao acaso, Frankenstein deparou-se com um fenômeno jamais
visto: a multiplicação celular em exemplares que já haviam morrido. Essa
eventualidade foi saudada pelo cientista, que disse:

– Um homem em busca da verdade não pode fazer mais do que

Fig. 03: A bomba de vácuo desenhada por Sir Robert Boyle e utilizada
por Frankenstein

71
esforçar-se por aplicar os princípios da razão e da lógica aos mistérios que
procura resolver, seguindo seu caminho com ânimo e determinação. Mas,
por mais que suas deduções sejam bem concatenadas, ou laboriosas suas
tentativas, todo o esforço é ofuscado pela centelha fulgurante e incidental
da inspiração. Se esse rasgo, que nos torna humildes, surge de dentro como
intuição, ou de fora, como manifestação da concordância divina, isto não
influi no resultado. O importante é que aconteça.

Os problemas de Victor Frankenstein pareciam estar próximos do
fim. O equipamento havia sido ajustado para suas necessidades e o
cientista prosseguia sem interrupções o seu trabalho.

Fig. 04: Equipamento do laboratório aperfeiçoado por Victor Frankenstein.
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– A eletricidade representava um papel vital no trabalho que
planejei, mas a Pilha Voltaica não era o aparelho adequado para sua
produção, e precisei aperfeiçoá-la. O ponto fraco do aparelho de Alessandro
Volta é que o hidrogênio é atraído para a placa negativa e reduz
progressivamente a corrente gerada. Quando o bastão de zinco foi colocado
em um recipiente poroso contendo ácido sulfúrico diluído, o hidrogênio
liberado reagiu com uma solução de sulfato de cobre, para formar o cobre
que foi depositado, sem causar danos, no eletrodo do mesmo metal. Assim,
a estabilidade da produção foi assegurada.

Victor Frankenstein estava com a cabeça abaixada e assim
permaneceu. O tom de voz e o súbito recomeço de sua intervenção, como
se soubesse o que eu esperava ouvir, tornaram tenso o clima da
entrevista.

– Todas as noites, uma febre me queimava e me deixava tenso e
irritadiço. A queda de uma folha me provocava sobressaltos e eu gelava à
ideia de que alguém entrasse ali, como se tivesse mil crimes a esconder.
Algumas vezes, ao me ver de relance num espelho, a imagem do trapo
humano que eu me tornara me alarmava. Era um milagre como não caíra
doente. Prometi a mim mesmo uma vida saudável, de esportes e prazeres,
assim que minha tarefa terminasse.

O bem estar físico de Frankenstein declinava rapidamente.
Durante muitas semanas só conseguia dormir com ajuda de sedativos e,
mesmo assim, suas noites eram interrompidas por acessos de terror que o
acordavam. Nessas ocasiões, recorria ao láudano para dormir mais
depressa e por mais tempo.

– Foi em uma noite chuvosa de novembro. Com uma ansiedade que
beirava a agonia, acionei os instrumentos que acenderiam a faísca de vida
na coisa inanimada que eu acabara de modelar, costurar, suturar e encher
de sangue e oxigênio. Com os raios e trovões cortando o céu, a natureza
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providenciou a centelha poderosa. Pela manhã, a chuva ainda castigava as
navalhas das venezianas e minha vela estava quase se apagando.

Rabiscando com traços firmes na folha de papel o que parecia ser
uma figura ainda sem vida da Criatura, o cientista continuou seu relato:

–- À primeira luz do dia e fui até o laboratório. A única e pequena
janela estava fechada, para que a luz não incomodasse os olhos que iam
despertar, e a chama do lampião dançava entre os fios de metal, enquanto
a câmara ressoava com o zumbido da energia elétrica. Senti que o suor
escorria de minha fronte devido ao esforço de concentração, pois havia mil
coisas a observar e cem tarefas diversas a executar. As auras tornaram-se
mais fortes, até que uma névoa azulada pareceu brilhar fracamente,
envolvendo a forma inerte da criatura. O tecido começou a perder a
transparência da carne inanimada, e pequenos tremores musculares
agitaram o tronco e os membros. De repente, o peito largo ergueu-se uma
vez, convulsivamente, e a seguir mais uma vez. Houve uma pausa, depois o
movimento

foi

repetido

e

tornou-se

um

ritmo

regular.

Vivia!

Espontaneamente, os pulmões estavam inspirando o ar e, com as mãos
trêmulas, removi as conexões da máquina respiratória. Sem procurar sentirlhe o pulso, ouvi aumentarem as batidas surdas do coração e, ainda
prendendo o fôlego, fui reduzindo a força dos geradores até que pararam de
todo. E ao ficarem em silêncio, pela primeira vez desde que iniciara meu
trabalho, as paredes da sala ecoaram com o pulsar abafado e sonoro de um
coração que acabava de nascer.

O doutor Frankenstein não escondia sua dificuldade para falar.
Provavelmente alguma fraqueza o acometia, pensei. Naquele momento
uma forte emoção tomou conta de mim. Eu estava assombrado. Após uma
breve pausa, pedi que prosseguisse.

– Que dia de júbilo! Cambaleei, atônito, e meu coração pareceu parar
dentro do peito. Lutando para controlar-me, executei a sequência habitual
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de movimentos: tomar o pulso, tocar a testa e observar o ritmo da
respiração. A familiaridade desse procedimento acalmou-me, e aproximeime da cabeça para fitar os olhos, como tinha feito tantas vezes
anteriormente. Quando estendi a mão para levantar as pálpebras cor-decera, estas tiveram um espasmo e eu me detive. Então ergueram-se
bruscamente, e pude contemplar os olhos amarelados, brilhando naquele
momento com a centelha misteriosa da vida. Passearam lentamente ao seu
redor, até que pousaram em mim, e quando nossos olhares se encontraram,
uma onda de estranha emoção percorreu-me as veias. Aquelas portas
gêmeas, abrindo-se na escuridão de uma mente vazia pareceram crescer,
até que não vi mais nada. Davam-me a impressão de que iriam apossar-se
de mim e arrastar-me através dos portais do tempo para a eternidade que
pairava além. De repente, fui tomado de uma sensação de terror e de
repulsa que me paralisaram, e em vez da glória do novo Adão, vi a semente
do inferno, aprisionada em uma carcaça dilacerada e supurante. Um
gemido baixo penetrou em minha mente petrificada, obrigando-me a
arrancar meus olhos dos olhos da criatura. Quando a névoa escura
evaporou-se de meu espírito, contemplei de novo o rosto da criatura. Embora
ainda estivessem fixos em mim, seus olhos tinham perdido a expressão
fantasmagórica e vi, em vez disso, os olhos de uma criança presa de
horrível sofrimento, que subitamente ficaram opacos e se fecharam,
enquanto um forte tremor agitava o corpo enorme.

A história conta que, assim que a criatura abre “o baço olho
amarelo” o cientista percebe que o “novo Adão” que ele pretendia pôr no
mundo é um monstro. Tomado pelo terror e desgosto, Frankenstein
descobre-se mera criatura, abandona o laboratório e foge inicialmente
para seu quarto. Vítima de pesadelos, ele acorda e vê, forçando a
passagem pelos vidros da janela, “[...] o desgraçado, o infeliz monstro [...]”
que ele criara. Amedrontado, o cientista esconde-se no pátio e passa o
resto da noite andando “[...] de um lado para o outro, na maior agitação,
[...]”

(Shelley,

1992:56

e

57).

detalhadamente, esse momento:

O

próprio

cientista

narrou-me,
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– Enquanto corria para a entrada do laboratório, ouvi passos
pesados e desajeitados do monstro que me perseguia, emitindo gritos
agudos de raiva que serviram par exacerbar meus esforços. Cheguei enfim
à porta e saltei para dentro, batendo-a, ao entrar. Procurei as trancas e
fechei-as no momento em que ele se atirou contra a madeira com um
barulho ensurdecedor. Afastei-me, na expectativa de novos ataques, mas
não houve nenhum, e tudo ficou novamente em silêncio.

Na manhã seguinte, caminhando pelas ruas, Victor encontra seu
amigo Henry Clerval que chegava da Suíça para visitá-lo. Ao voltar com
Clerval a seus aposentos, Frankenstein percebe que seu “hóspede

FIG. 05: A criatura ainda sem vida, representada em desenho do próprio criador.
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horrível” havia partido. Em seguida, Victor é acometido por uma febre
nervosa que o reteve no leito por vários meses, tendo o amigo Henry como
seu único enfermeiro (Shelley, 1992:59).

– O quarto parecia vazio. Dei dois passos à frente e o silêncio era
esmagador. Fui ao laboratório – a mesma coisa. Tudo como eu havia
deixado. Voltei ao quarto e observei a janela aberta. Deduzi que ele
escapara por ela. Mal podia acreditar que estava livre daquele ser que, num
instante de inspiração maldita, eu pusera no mundo. Vibrei de felicidade e
desci correndo para juntar-me a Henri.

Para

tentar

compreender

os

motivos

que

levaram

Victor

Frankenstein, tão rapidamente, à desilusão e à fuga, questionei-o,
argumentando em favor do seu êxito. A resposta deixa claro que o
cientista busca na Natureza a explicação para o que ele considera erro de
sua experiência.

– Embora sempre tivesse previsto que meus esforços se mostrariam
um tanto primitivos comparados aos da própria Natureza, esperava que Ela
compensasse minhas deficiências e fosse bastante generosa para construir
sobre os alicerces que assentara. Mas parece que Ela relutou em fazê-lo.
Onde antigamente via a inocência curiosa e singela, vejo agora uma mente
maldosa com um conhecimento intemporal e de uma astúcia antiga. Onde
via a glória do segundo Adão, há agora a silhueta da Morte materializada,
envolta na carne profana de homens que já sucumbiram à sua foice. E no
entanto, em momentos da mais profunda dor, reconheço o produto de
minhas próprias mãos, forjado da matéria de que todos os homens são
feitos, pelos milagres das leis naturais.

Num lamento profundo, exclamou Frankenstein:

– Bom Deus, que horror inominável fui trazer para o mundo! Eu o
havia desejado com um ardor que excedia à moderação, mas, quando via
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que havia terminado minha tarefa, desvanecera-se a beleza do sonho, e
meu coração se encheu de horror e asco. Eu soltara no mundo um ente
capaz de espalhar o sofrimento e a morte. [...] Há um ponto entre o acordar
e o dormir que pertence a Satã, e ali existe um portal que se abre para os
horríveis subterrâneos do Inferno. Receio que haja um portal semelhante no
cérebro da criatura que fiz. Ainda me lembro das sombras que vislumbrei
bem no fundo daqueles olhos, no primeiro dia, e estou aterrorizado que ela,
em sua ignorância, levante a aldrava para deixar entrar a furiosa
escuridão, tornando-se assim um joguete do mal.

Assim que saiu do laboratório de Frankenstein, a Criatura foi para
uma vila próxima, onde foi insultada e atacada pelos moradores
assustados. Depois de muito caminhar, acabou se refugiando numa
cabana perto de uma casa habitada por uma família pobre, os De Lacey,
constituída de um senhor cego e seus dois filhos. Observando-os, o ser
criado de partes cadavéricas aprende a falar e ler, e na esperança receber
carinho e proteção, decide conhecer seus vizinhos. Ele tem uma conversa
agradável com o homem cego, mas seus filhos chegam inesperadamente e,
assustados com a sua horrenda aparência, surram-no e rapidamente
fogem da casa. Completamente preenchido de ódio, jura vingança contra
toda a humanidade. Mas antes decide encontrar o seu criador, Victor
Frankenstein, para tentar convencê-lo de criar uma companhia feminina
para ele.

Foi justamente nesse ínterim que eu e o cortês cientista nos
encontramos. Eu agora sabia um pouco mais sobre a experiência de
Frankenstein e compreendia a escolha daquele local tão distante. Sem
saber do crime cometido pela Criatura (o responsável pelas mortes do
pequeno William e de Justine Moritz ainda não havia sido revelado), o
cientista encerrou o nosso breve encontro com um fraco aperto de mão e,
antes de seguir rumo à úmida floresta, deixou pistas sobre o seu próximo
destino.
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– Uma avalanche de pensamentos me atormenta a cabeça. Passei
por cenários familiares à minha infância, mas que eu não via há quase seis
anos. Tenho medo. É como se eu estivesse cercado de mil demônios, embora
não fosse capaz de defini-los. Parto agora. Ficarei dois dias em Lausanne, e
depois seguirei viagem para os picos gelados de Chamonix, onde pretendo
recobrar minhas forças.

Escurecia rapidamente e, com o crepúsculo, o frio que já era
intenso, agora cortava meus braços e o rosto descoberto. Os últimos raios
de um tímido sol teimavam em ofuscar a visão. Não havia mais
combustível para o lampião que repousava sobre a mesa envelhecida.
Acesa durante a entrevista, sua chama extinguia-se lentamente avisando
dos perigos de permanecer na escuridão daquele local. Ratos saídos de
seus esconderijos corriam à procura de alimento. Morcegos e corujas,
escondidos entre as torres, faziam agora vôo raso sobre a minha cabeça.
Ergo os olhos à procura de Frankenstein e o vejo caminhar lentamente em
direção ao largo portão de seu velho castelo. Quando já não era mais
possível distinguir o exato espaço que Victor ocupava, se do lado de dentro
ou de fora do castelo, ouço, de longe, a sua voz. Como se tivesse reservado
para os últimos instantes de nosso encontro o momento de revelar a sua
insegurança em relação ao futuro, o cientista deixou no ar, antes de partir
definitivamente, uma única pergunta que me fez refletir sobre o desfecho
de sua história e imaginar o dia em que saberemos acolher nossas
criaturas, sem nos sentirmos como deuses ou demônios controladores.

– Estarei destinado a ser um Prometeu, com o dom da luz e do fogo,
que derrota a morte, ou um Hefesto que moldou a implacável Pandora do
barro desprezível?, disse o cientista antes de desaparecer nas trilhas
escuras da floresta.

De Brown-Séquard a Rebeca Gusmão

Mary e Percy Shelley enfrentaram dificuldades para encontrar um
editor para Frankenstein ou o moderno Prometeu. Uma vez publicado, o
romance imediatamente fez sucesso. Traduzido em várias línguas, “[...] o
livro

teve

inúmeras

edições

e

reimpressões,

[...]”.

Inicialmente

representada no teatro, a obra é também uma das que mais sofreu
adaptações para as mais diversas mídias, incluindo cinema, rádio,
televisão e histórias em quadrinhos (Florescu, 1998:135).
Devido à notoriedade de suas versões impressas e das muitas
adaptações do romance para o teatro, encenadas a partir de 1823 por toda
a Europa, seria difícil minimizar o impacto de Frankenstein no começo do
século XIX17. A sua relação com temas e ideias, ao mesmo tempo
atraentes e proibidas no Ocidente do pós-Renascimento, como a
exumação de cadáveres e a reanimação de corpos mortos, continuou a
chamar a atenção não apenas da crítica especializada, mas também de
escritores e cientistas, mesmo após a morte de Mary Shelley (ela morreu,
aos 54 anos, em 1851).

Na segunda metade do século dezenove, cientistas de toda a
Europa ainda perseguiam o sonho da imortalidade experimentado por
Victor Frankenstein. Embora a teoria da “eletricidade animal” tivesse sido
refutada por Alessandro Volta (1745-1827)18, a possibilidade de gerar vida

17 Uma recente análise das adaptações de Frankenstein para o teatro pode ser
vista no livro Frankenstein. A cultural history (2007), de Susan Tyler Hitchcock.
18 Volta mostrou, em 1799, que o galvanismo não é só de origem animal, mas
ocorre na maioria das substâncias úmidas que estejam localizadas entre dois metais.
Essa descoberta conduziu à “pilha de Volta”, nos anos seguintes.
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em tecidos mortos por meio da estimulação elétrica ainda despertava a
curiosidade no mundo científico19.
Charles-Édouard

Brown-Séquard

(1817-1894)

foi

um

dos

fisiologistas mais respeitados do seu tempo. Eleito para as academias
científicas de maior prestígio nos Estados Unidos, Inglaterra e França,
fundou e editou três diários médicos, publicou nove livros e produziu mais
de quinhentos documentos científicos. Antes de estudar medicina, BrownSéquard foi dramaturgo e escritor20. A história de um cientista que criou
vida a partir de restos de cadáveres, imaginada por uma jovem de apenas
dezoito anos no interior do Villa Diodati em junho de 1816, talvez tenha
influenciado o jovem Séquard na escolha de sua futura profissão e nas
experiências que iria realizar como fisiologista anos mais tarde.
Em 1878, após ter praticado medicina nos principais centros de
ciências médicas do mundo, Brown-Séquard sucedeu o famoso fisiologista
francês Claude Bernard (1813-1878) na cadeira de Medicina Experimental
no Collège de France, em Paris. Nessa academia, Brown-Séquard
trabalhou com Jacques-Arsène d'Arsonval (1851–1940). Físico e médico
fisiologista francês, d'Arsonval, estudioso das correntes galvânicas, era
conhecido por suas pesquisas em eletroterapia, a aplicação terapêutica de
correntes elétricas de alta frequência, também ditas correntes de
d'Arsonval, no tratamento de moléstias. No laboratório, enquanto seu
colega envolvia-se com as aplicações industriais da eletricidade, BrownSéquard pesquisava as funções das glândulas endócrinas em animais e
revelava a importância das suas secreções, inaugurando um campo de

O naturalista e explorador alemão Friedrich von Humboldt (1769-1859), por
exemplo, realizou, no final do século XVIII, experiências em seu próprio corpo sobre a
irritação nervosa e muscular baseadas na ideia da eletricidade animal galvânica. Para a
descrição dessas experiências, ver o livro A Medida do Mundo (2007), de Daniel
Kehmnann.
20 Uma biografia de Charles-Édouard Brown-Séquard pode ser vista no livro The
Elixir of
Live, editado por
Newell
Dumbar
em 1889.
Disponível em:
<http://www.archive.org/details/elixiroflifedrbr00dunbuoft>. Acesso em: 05 jan. 2009.
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conhecimento que hoje denominamos como endocrinologia (Hoberman,
2005).
Brown-Séquard fez importantes descobertas ligadas à estimulação
nervosa, mas foi com um experimento apresentado ao mundo científico
em primeiro junho de 1889 que o renomado médico franco-americano
provocou maior impacto na comunidade científica. O produto dessa sua
experiência ultrapassou as fronteiras do seu laboratório no Collège de
France e modificou, ao mesmo tempo, o status de um não-humano e de
um humano.
Naquele dia, no encontro da Sociedade Francesa de Biologia, em
Paris, Brown-Séquard, então com 72 anos de idade, relatou para uma “[...]
estarrecia audiência, o impressionante aumento de força, vigor físico e
mental experimentado por ele.”. Interessado em reverter os efeitos do seu
declínio físico, Brown-Séquard aplicou em si mesmo injeções subcutâneas
de extratos feitos dos testículos de cães e de porcos da índia (Idem:37).
Pouco mais de um mês após a comunicação feita em Paris, um
entusiasmado Brown-Séquard descrevia para o grande público sua
experiência. No artigo científico publicado em 20 de julho no The Lancet,
respeitado periódico médico editado na Inglaterra, um líquido extraído das
glândulas

sexuais

testemunhas
revigorantes

de

fidedignas,
sobre

as

certos

animais

alguma
funções

coisa
mentais,

torna-se,
capaz
o

de

na

presença

produzir

aumento

da

de

efeitos

agilidade,

resistência, energia e força muscular do cientista:
Deixando de lado e para futuras pesquisas as questões
relacionadas com a substância ou substâncias que, sendo
formadas pelos testículos, dão poder aos centros nervosos e
várias outras partes, tenho feito uso, através de injeções
subcutâneas, de um líquido contendo uma quantidade muito
pequena de água misturada com as três seguintes partes:
primeiro, o sangue das veias testiculares, em segundo lugar,
sêmen; e em terceiro lugar, suco extraído de um testículo,
triturado imediatamente após ter sido retirado a partir de um cão
ou um porquinho da índia. Desejando obter em todas as injeções
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feitas em mim o máximo dos efeitos, empreguei a menor porção
de água que pude. [...] fiz até agora dez injeções subcutâneas do
tal líquido. Duas no meu braço esquerdo, e todas as outras em
meus membros inferiores, a partir de 5 de maio até 4 de junho
último. As primeiras das cinco injeções foram feitas em três dias
consecutivos, com o líquido obtido a partir de um cão. Todas as
injeções subsequentes, feitas em 24, 29, e 30 de maio e 4 de
junho, o líquido utilizado veio de porcos da índia. Quando os
líquidos empregados eram atravessados pelo filtro de Pasteur, as
dores e outros maus efeitos foram pouco menores do que quando
foi utilizado um filtro de papel. [...] No dia seguinte à primeira
injeção subcutânea e, principalmente, depois da segunda
aplicação, uma mudança radical tomou conta de mim, e eu tinha
amplas razões para dizer e escrever que eu tinha readquirido, no
mínimo, a força que possuía anos atrás. O considerável trabalho
no laboratório dificilmente me cansa. Para a grande surpresa dos
meus dois principais colaboradores, Drs. D'Arsonval e Hénocque,
e de outras pessoas, eu era capaz de fazer experiências por várias
horas, de pé, sentindo que não era necessário sentar. [...] Eu era
capaz de ir ao trabalho e escrever por uma hora e meia uma
parte de um documento sobre um tema difícil. Por mais de vinte
anos eu nunca tinha sido capaz de fazer tanto.21.

Bronw-Séquard explica com suas próprias palavras o surgimento
de um novo ator oriundo de outras entidades, no caso, um reagrupamento
de sangue, sêmen e suco de testículo triturado. Ele não sabe exatamente o
que é essa nova substância, mas conhece seus efeitos e trata de descrevêlos da forma mais detalhada possível, primeiramente nos músculos de seu
antebraço:
Meus membros, testados por meio do dinamômetro uma semana
antes dos experimentos e durante o mês que se seguiu à primeira
injeção, mostraram um decidido acréscimo de forças. O número
médio de quilogramas postos em movimento pelos flexores do
antebraço direito, antes da primeira injeção era de cerca de 34
1/2, (de 32 a 37), e depois dessa injeção 4I (de 39 a 44), tendo
ganho de 6 a 7 quilogramas. A esse respeito, os flexores do
antebraço readquiriram, em grande parte, a força que tinham
quando eu vivia em Londres (mais de vinte e seis anos atrás). O
número médio de quilogramas movido por esses músculos em
Londres em 1863 era de 43 (40 a 46 quilogramas).22.

21 Brown-Séquard, Charles-Édouard. Note on the effects produced on man by
subcutaneous injections of a liquid obtained from the testicles of animals. The Lancet,
London, p. 105-107, 20 de jul. 1889. Disponível em:
<http://www.usrf.org/news/TRT/Brown-Sequard,%20Lancet,%201889.pdf>.
Acesso em: 12 jan. 2009.
22 Idem.
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Para convencer o leitor de que tudo se passa independentemente
de sua vontade e capacidade de imaginação, Brown-Séquard não hesita
em convocar a própria urina como testemunha de seu experimento:
Medi comparativamente, antes e depois da primeira injeção, o
jato da urina em circunstâncias similares, depois de uma refeição
na qual eu tinha comido e bebido do mesmo tipo e quantidade
semelhante. A extensão média do jato durante os dez dias que
precederam a primeira injeção foi inferior a pelo menos uma
quarta parte do que veio a ser durante os vinte dias seguintes. É
portanto evidente que o poder da medula espinhal sobre a bexiga
foi consideravelmente aumentado.23.

Definido por seu desempenho, o extrato de testículos, já agora uma
entidade independente de pleno direito, ajudou o experiente cientista a
ficar mais forte, ágil e inteligente. Séquard, por sua vez, ajudou a
substância a mostrar quem ela era. Para o médico e fisiologista, o uso
terapêutico desse extrato de glândulas genitais substituiria a eletricidade
não mais como meio para gerar vida, mas como meio para prolongar e
revigorar a vida.
Recebida

com

incredulidade

pela

maioria

dos

médicos,

a

descoberta de Brown-Séquard logo é posta a provas. A controvérsia não
demorou a atravessar o oceano Atlântico. No Brasil, por exemplo, o
periódico Gazeta médica da Bahia, trouxe, na edição de agosto de 188924,
a tradução do texto Facts and Fallacíes, publicado pelo The Lancet em 27
de julho de 1889. Finalizados os argumentos, esse texto diz:
Medicamente falando, cremos ter razão em exprimir o nosso
receio de poderem na realidade tais experiências prejudicar ao
organismo a que elas são destinadas a revitalizar; e confiamos
sinceramente que nenhum indivíduo que esteja sujeito à moléstia
da velhice, tenha o arrojo de seguir um exemplo com tanto
entusiasmo, ainda que, em nosso pensar, inconsideradamente
estabelecido pelo nosso estimado colega.
Idem.
Disponível em:
<http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/516/503>.
Acesso em: 15 jan. 2009.
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Para

a

comunidade

científica

brasileira,

as

conclusões

do

experimentalista europeu ainda não ofereciam sólidas bases que as
tornassem aceitáveis. Prosseguindo com o papel de discordante, segundo
expressão de Bruno Latour (2000), o mesmo periódico baiano que havia
noticiado a novidade, publica em outubro de 1889 o artigo A propósito das
injeções revificantes do Dr. Brown-Séquard

25.

O autor desconfiado, um

médico que prefere não se identificar, questiona o tratamento estrangeiro:
É nestes tempos e nestas condições, e quando as questões
científicas não se resolvem já pela única força da autoridade, mas
pela observação eventual ou provocada, sujeita ao exame, à
verificação e à critica dos competentes, que o emérito professor
do Colégio de França nos anuncia, não somente a possibilidade,
mas o fato extraordinário verificado em sua própria pessoa, de
uma espécie de rejuvenescimento, ainda que parcial e
temporário, de alguns órgãos, a aquisição de uma certa soma da
energia funcional diminuída pela idade; justamente aquilo que
em outras eras se procurou obter por meios muito menos ou
nada científicos. A boa razão estabeleceu de há muito o princípio
de que o melhor meio de sustar, ou de ressarcir as perdas é a
economia nos gastos do organismo; em segundo lugar vem, como
complemento, a reparação delas pelos processos roburantes
naturais. Inocular, porém, vida nova do exterior, ou acréscimo de
atividade funcional artificialmente, por meio de injeções
vivificantes de líquido tirado de um órgão sacrificado de fresco, é
o que ninguém presumia que viesse assinalar este resto de século
XIX, como um legado de um benemérito ancião dos nossos
tempos aos velhos do futuro, os quais, a confirmar-se
plenamente o fato, virão a ser menos velhos pelo tempo que
quiserem, se lhes forem administradas, pelo novo processo, e em
períodos determinados, doses repetidas de vigor e de mocidade.

Muitas vezes exposto ao ridículo, Bronw-Séquard não desistiu de
provar a eficácia de seu extrato de testículos, acreditando ter encontrado
um meio para o prolongamento da vida. Apesar das controvérsias no seio
da comunidade científica, sua experiência rapidamente conduziu a um
interesse generalizado pelas terapias baseadas em extratos orgânicos (hoje
chamada organoterapia). Acreditando agir em nome da ciência, Brown-

Disponível em:
<http://www.gmbahia.ufba.br/index.php/gmbahia/article/viewFile/518/505>.
Acesso em: 15 jan. 2009.
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Séquard e Arsène d’Arsonval buscaram arregimentar aliados (Latour,
2000) que pudessem confirmar os efeitos do experimento no organismo
humano, passando a distribuir “[...] os seus extratos testiculares
gratuitamente aos médicos interessados, tanto em França como no
estrangeiro.” (Hoberman, 2005:38).
Em questão de meses, a imprensa da época tratou de espalhar a
notícia

sobre

os

extratos

testiculares

de

Brown-Séquard,

que

posteriormente passaram a ser produzidos e comercializados sob o nome
de Sequarine. Aplicado a todos os tipos de doenças, incluindo a sífilis, o
câncer e a tuberculose, o Sequarine ganhou fama internacional (figura 06).
Até ao final de 1889 “[...] mais de 12.000 médicos utilizavam o líquido de
Séquard e os químicos industriais ganhavam fortunas vendendo o ‘Elixir
da Vida’.”. Nos anos seguintes, seguindo as pegadas deixadas por BrownSéquard, um grande número de pesquisadores passou a estudar as
glândulas endócrinas de animais e a ação de suas secreções (chamadas, a
partir de 1905, de hormônios) sobre a regulação fisiológica dos
organismos (Freeman; Blomm; McGuire, 2001:371).
Em abril de 1894, quatro anos após a comunicação na Sociedade
Francesa de Biologia, Brown-Séquard faleceu. Em lugar da resposta
unânime requerida pelos cientistas, a substância criada havia fugido ao
controle do seu criador, sendo utilizada indiscriminadamente para os mais
diversos fins. Antes de morrer, Brown-Séquard reclamaria, acreditando
ser legítimo porta-voz (Latour, 2000), o destino de seu Elixir da Vida
escrevendo em um jornal norte-americano: “Vários médicos, ou melhor,
medicastros e charlatães têm explorado o ardente desejo de um grande
número de pessoas fazendo elas correrem grande risco, caso não tenham
feito muito pior.” (Hoberman, 2005:38 e 39).
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Fig. 06: Propaganda do Sequarine, publicada na Strand Magazine em
1912.

Foram necessárias cerca de quatro décadas para que o agente
responsável pelos os efeitos rejuvenescedores das injeções testiculares de
Brown-Séquard pudesse mudar seu status ontológico e passar, de
atributo vagamente existente (fonte da juventude) para uma substância
plena – de um artefato ao fato, como diz Bruno Latour (2001). Ao final de
1935, após inúmeros testes, controvérsias e processos de purificação –
que incluíram o isolamento dos hormônios sexuais masculinos “[...] a
partir de 15.000 litros de amostra de urina de policiais.” –, uma
substância cristalina foi apresentada. Ela recebeu dos cientistas o nome
de

testosterona,

o

principal

hormônio

masculino

produzido

pelos

testículos (Hoberman; Yesalis, 1995:78).
Desde

então,

segundo

a

opinião

dos

pesquisadores

norte-

americanos John Hoberman e Charles Yesalis, “[...] a testosterona e seus
derivados principais, os esteroides anabólicos-androgênicos, têm levado
uma curiosa vida dupla.”. Sintetizada em laboratórios, a substância
popularmente chamada de anabolizante, é agora capaz de substituir
hormônios de homens e mulheres que diminuem com a idade. O seu uso
clínico, embora controverso, inclui ainda o tratamento de anemias, da
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osteoporose, em casos de hipogonadismo (baixa produção de testosterona
por parte do homem) e também em casos de doentes com câncer terminal
e AIDS, que muitas vezes se utilizam dessas substâncias para ganhar
peso26. Por outro lado, de acordo com os autores, o uso ilegal da
testosterona e seus parentes, os esteroides anabolizantes, a fim de
aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho desportivo, tem
alimentado um milionário mercado negro. “Desde 1940 numerosos atletas
de elite e fisiculturistas têm feito uso dessas drogas para aumentar a
massa muscular e intensificar regimes de treinamento.”, afirmam
Hoberman e Yesalis. Como veremos a seguir, o uso da testosterona por
esses atletas, mais que um caso de polícia, expõe a complicada
encruzilhada entre prática científica, ética e política (Idem:77).
Fora de controle, a testosterona
passou a frequentar a lista de substâncias
ilegais no meio esportivo. Constantemente
apontada como causa da agressão e de um
insaciável apetite sexual, costuma ser
responsável também pelo aumento

de

força, potência e

ao

maior tolerância

exercício físico, sendo principalmente por
causa

desses

anabolizantes
Fig. 07: Depotestosterona,
uma forma sintética de
testosterona produzida para
fins médicos.

últimos

efeitos

que

disseminaram-se

os
tão

rapidamente entre atletas de elite.
No final de 1988, em Lausanne,

Suíça, a história de ilicitude da testosterona, uma mancha em sua
personalidade, parecia estar com os dias contados. Em audiência
concedida na sede do Comitê Olímpico Internacional (COI), “[...] um
26 Uma lista mais abrangente dos usos clínicos e dos efeitos colaterais da
testosterona pode ser vista em SILVA, Paulo Rodrigo Pedroso da; DANIELSKI, Ricardo;
CZEPIELEWSKI, Mauro Antônio. Esteroides anabolizantes no esporte. Revista Brasileira
de Medicina e Esporte, v. 8, n. 6, p. 235-243, dez. 2002.
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luxuoso complexo de prédios revestidos de mármore rodeados por jardins
bem cuidados [...] com vista para o lago Leman.” – um cenário que um dia
serviu de refúgio para a Criatura de Frankenstein –, o então presidente da
entidade, o espanhol Juan Antonio Samaranch, referindo-se ao uso de
doping27 no esporte, declarou sem rodeios: “O COI está ganhando a guerra
contra as drogas.” (Simson; Jennings, 1993:22, 246, 320).
Andrew Jennings e Vyv Simon têm motivos para duvidar do senhor
Samaranch. No livro Os Senhores dos Anéis: poder, dinheiro e drogas nas
olimpíadas modernas, lançado em 1992, os jornalistas ingleses relatam ao
mundo quem são as pessoas que controlam o esporte e qual o destino dos
milhões de dólares por ele gerado. O livro mostra como o marketing das
multinacionais (como a Coca-Cola e a Adidas) transformou o esporte em
um mundo sombrio, antidemocrático e cheio de drogas. Segundo as
provas levantadas por Jennings e Simson, os casos não envolvem apenas
mordomias e privilégios, mas crime internacional, tráfico de drogas,
lavagem de dinheiro e corrupção política. Ao contrário do que afirmou
Samaranch, esses fatos mostram que o COI zela, antes de mais nada,
pelas condições propícias para que as Olimpíadas estejam cada vez mais à
mercê do capital monopolista.
Não obstante ser longa a lista de atletas punidos pelo uso de
substâncias proibidas, Jennings e Simon afirmam que “[...] só os
descuidados ou mal orientados são descobertos.”, uma vez que os
fabricantes das substâncias usadas em doping estão passos à frente da

De maneira geral, no esporte, doping ou dopagem refere-se ao uso de drogas
que melhoram a performance, particularmente aquelas que são proibidas pelas
organizações que regulam as competições esportivas. Embora existam outras formas de
aprimoramento tecnológico que ocorrem no esporte (como os equipamentos esportivos,
por exemplo), o uso de substâncias proibidas, como os anabolizantes, usados para
adquirir vantagem em uma disputa que tenta avaliar um tipo particular de desempenho,
é reconhecido como um método inaceitável de melhora de desempenho. Para evitar as
controvérsias na interpretação das diversas definições de doping existentes, a Agência
Mundial Antidoping (WADA) criou o Código de Controle Antidoping, padronizando as
regras e procedimentos antidoping em todos os esportes e países.
27
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tecnologia usada para detectá-las. Tão logo um novo teste é introduzido,
novas drogas para as quais ainda não há testes são produzidas. E, muitas
vezes, as autoridades são coniventes com o doping. ‘‘A glória e os dólares
são atraentes demais para os dirigentes, bem como para os atletas.
Quando um esporte ‘amador’ começa a render muito dinheiro, graças à
televisão e aos patrocinadores, os atletas não são os únicos beneficiados.
As federações ganham prestígio e recursos. [...] Os dirigentes esportivos
que deveriam erradicar o doping olham para o outro lado.’’, escreveram os
jornalistas (Simson; Jennings, 1993:231, 232, 243).
Mas para poder estar integrada à vida de muitos dirigentes do
esporte internacional e impedir que sua má reputação venha à tona, a
testosterona tem um preço a cobrar. Em nome dos interesses gerados pelo
esporte, ela precisa permanecer encoberta do grande público. Um dos
truques para isso é o uso de um cateter pelas mulheres. “No dia da
competição, elas enchem a bexiga com urina doada por amigas, sem
contaminação. E seguem despreocupadas para os testes.”, revelam
Andrew Jennings e Vyv Simon (Idem:230).
Apesar das estratégias utilizadas pelos usuários para ocultar a
testosterona, não tem sido fácil conseguir escapar dos testes antidoping.
Atualmente, uma nova tecnologia chamada cromatografia gasosa acoplada
à espectrometria de massas promete pôr um fim a essa longa história de
perseguição a um substrato orgânico fabricado. A sofisticada técnica
analítica é capaz, por exemplo, de detectar a presença no organismo de
níveis de testosterona (ou de seus derivados) acima dos limites máximos
permitidos, o que comprovaria a origem exógena desses esteroides
anabolizantes.
Para saber um pouco mais a respeito das peculiaridades relativas
aos processos, procedimentos e técnicas do exame antidoping, viajei à
cidade do Rio de Janeiro. O LADETEC, Laboratório de Análises Técnicas,
localizado no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de
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Janeiro, é o único laboratório de controle de dopagem no Brasil e o
primeiro

da

América

Latina

credenciado

pelo

Comitê

Olímpico

Internacional e pela Agência Mundial Antidopagem (World Anti-doping
Agency, WADA), visando os Jogos Pan-Americanos de 2007. Um
investimento público de R$ 5 milhões em novos aparelhos deixou o
laboratório preparado para atender a todos os exames de dopagem do Pan
2007.
Meu interesse pela produção do conhecimento na Educação Física,
e em particular no esporte de alto rendimento e a proximidade dos Jogos,
realizados naquela cidade durante os meses de junho e julho, foram os
motivos formalmente elencados para solicitar, através de correspondência
assinada pela orientadora da minha pesquisa, uma entrevista com o Dr.
Francisco Radler de Aquino Neto, responsável pelo LADETEC28. Um
primeiro contato, feito dois meses antes, pela Dra. Terezinha Petrucia da
Nóbrega (professora ligada à Linha de Pesquisa Estratégias de Pensamento
e Produção do Conhecimento da UFRN), selou o acordo da entrevista e
abriu-me as portas daquele laboratório. Na ensolarada tarde do dia 31 de
janeiro de 2007, atravessei a Linha Vermelha, em direção à Ilha do
Fundão.
Para chegar no local de trabalho do Dr. Francisco Radler, precisei
tocar a campainha. Por uma pequena câmera de vídeo instalada na
parede, fui então examinado por alguém que estava no lado de dentro do
laboratório (possivelmente uma secretária). Após minha identificação,
tendo ficado evidente que não oferecia perigo, ouvi um som metálico e a
larga porta de ferro se abriu, indicando que era hora de entrar. Antes de
cumprir com esse ritual, foi preciso subir três lances de compridas
escadas, percorrer um escuro e longo corredor, atravessar largas salas
repletas de frascos, enormes armários de madeira negra com portas
28 Parte integrante das atividades do LADETEC, o controle de dopagem é
exercido, em regime de associação, pelo LAB-DOP - Laboratório de Controle de Dopagem.
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vazadas por vidros empoeirados, bancadas, tubos de vidro, saídas de água
e compostos químicos que repousavam silenciosamente. Havia poucos
humanos naquele local. Atravessando o comprido corredor, à procura da
direção correta que me conduziria à sala 607 daquele prédio, lembrei-me
da visita feita ao Castelo Frankenstein. O mesmo sentimento de
insegurança e curiosidade percorria meu corpo e desacelerava os passos.
Chamou minha atenção a apertada sala onde trabalha o Dr.
Francisco Radler. Naquele local, o cientista-empresário organiza e associa
um conjunto heterogêneo de elementos diversos. A despeito da grande
quantidade de papéis, seu escritório é cuidadosamente arrumado.
Computador, condicionador de ar, telefone e canetas esferográficas
parecem emoldurar documentos, revistas especializadas e periódicos,
dispostos na mesa de trabalho. Equipamentos e textos são, assim,
combinados, dando forma a um espaço ordenado necessário na atividade
científica. Ali talvez seja o lugar privilegiado para perceber as conexões
entre pesquisadores, técnicos, financiadores, clientes e contratadores, que
transcendem a extensão laboratorial. É ali onde as alianças com
organismos exteriores acontecem. E é dali que, certamente, partem
emissários para exercer influência sobre o mundo exterior. Foi nessa sala
que eu e o responsável pelo LADETEC nos conhecemos.
Antes de iniciar a entrevista, para ajudar a “quebrar o gelo”,
apresentei para o Dr. Francisco Radler um artigo de sua autoria,
descrevendo os procedimentos básicos para controle de dopagem no
esporte. Por meio desse texto, publicado em 2001 em um periódico médico
brasileiro, o leitor é informado, por exemplo, que além da capacidade
analítica, o trabalho no LADETEC “[...] deve apresentar sistema de gestão
que

garanta

a

qualidade

de

seus

resultados.”,

sendo

necessário

demonstrar que as análises “[...] sempre fornecerão resultados confiáveis e
que

toda

a

instrumentação

foi

calibrada

frente

a

padrões

internacionalmente aceitos.”. Ainda segundo o autor, a urina é o melhor
material para o diagnóstico do abuso de drogas no esporte “[...] devido à
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facilidade de coleta, garantia de evitar a adulteração e por se tratar de
repositório de todas as moléculas que são eliminadas pelo organismo.”
(Aquino Neto, 2001:144).
Iniciada a entrevista, o químico me explicou alguns procedimentos
básicos relacionados ao processo de conversão de um substrato de urina
em

números;

números

em

resultados

e

resultados

em

quadros

comparativos que poderão ser utilizados sem risco como dados em um
laudo, que será enviado ao órgão responsável pela política antidoping.
Comecei então a ter o primeiro contato com o que vem a ser esse conjunto
de técnicas e conhecimentos necessários para identificar, na urina de um
atleta, a presença de substâncias proibidas no esporte, como a
testosterona, ainda que em doses infinitesimais. Nos parágrafos seguintes,
resumo esses procedimentos.
Após ser cedida pelo atleta uma amostra de no mínimo 75ml, a
urina é dividida em duas partes no momento da sua coleta. Distribuída
em dois frascos distintos, rotulados com um número idêntico e as letras A
e B, essa amostra é então enviada ao laboratório para ser analisada. A
primeira delas, com cerca de 50ml é estudada inicialmente pelo
laboratório.
Recebida, registrada e fracionada para a triagem, a amostra de
urina é submetida a um procedimento de validação estatística certificado
pelo Inmetro. Toda essa cadeia de identificação e lacres numerados é
conferida quando a amostra é recebida e aberta em um setor do
laboratório com acesso restrito. O sistema de coleta e transporte da
amostra desenvolvido pelo COI e aplicado pelo LADETEC representa uma
“cadeia de custódia à prova de falhas”, sustenta Radler.
As alíquotas de urina recodificadas no Laboratório são tratadas
com corantes e subdivididas em frações ainda menores. Cada fração é em
seguida submetida a um tratamento específico para analisar um

93
determinado

grupo

de

substâncias com propriedades
farmacológicas

semelhantes.

São centenas de substâncias e
“fica

mais

fácil

fazer

o

procedimento por grupos de
substâncias,
Fig. 08: Trabalho de triagem das
amostras coletadas.

o

obviamente,

que,

dificulta

e

encarece o trabalho de controle
de doping. Uma amostra pode
se transformar em dezenas de
procedimentos diferentes para
a

busca

de

grupos

substâncias

de

diferentes”,

explicou-me o entrevistado.
Os
Fig. 09: Fracionamento das amostras
coletadas.

procedimentos

preliminares

envolvem

extrações,

lavagens

purificações

da

urina

que

até

alíquota

concentradas
“simplificar

e
de

moléculas
possam

o

trabalho

do

equipamento que vai fazer a
análise do material”. Uma vez
concentrado,

o

material

é

colocado em um “sistema de
robô, de introdução de amostra
automático”

que

procede

a

análise das moléculas baseada
em
Fig. 10: Interior do LADETC

processo

cromatográfico

utilizado para a identificação
de compostos.
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Por um processo físico-químico de separação de misturas, uma
máquina chamada Cromatógrafo Gasoso compara padrões previamente
existentes de moléculas, detectando seus componentes químicos através
do Espectrômetro de Massa. Acoplado ao Cromatógrafo Gasoso, esse
equipamento “explode a molécula em pedaços”, quebrando os seus elos
mais fracos e depois pesando as massas desses pedaços. As diferentes
massas são então analisadas quimicamente com o propósito de recompor
a estrutura original da substância. Essa técnica analítica permite,
segundo Radler, “conhecer a exata estrutura química da molécula”. Caso
seja encontrada a presença de uma substância proibida, o resultado é
informado, de modo sigiloso, às autoridades esportivas que solicitaram o
exame.
A conversa com o responsável pelo LADETEC durou cerca de
quarenta minutos. Durante esse tempo, meu interlocutor atendeu
rapidamente a cinco chamadas telefônicas. Nessas ocasiões, o gravador
teve de ser desligado. Convidado por Radler, fui então conhecer o local
onde as substâncias são analisadas. Durante outros quarenta minutos,
sempre acompanhado por Tarcísio (Gerente da Qualidade do Laboratório),
fotografei com minha câmera digital as etapas principais percorridas pelas
amostras de urina submetidas à análise. Na maior parte dessas etapas,
apenas um técnico responsabiliza-se por todo o trabalho que consiste,
quase sempre, em saber operar
sofisticados

equipamentos

e

cuidar para que nada se perca
da urina analisada.
Nas
trabalho,

estações
enquanto

de
me

preparava para bater as fotos,
recebia
Fig. 11: Interior do LADETC

informações

mais
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específicas

sobre os

procedimentos e

os

equipamentos

utilizados.

Pacientemente, Tarcísio se esforçou em traduzir a linguagem técnica dos
procedimentos

para

alguma

coisa

que

eu

pudesse

compreender.

Imediatamente, percebi que, naquele Laboratório, dá-se ao equipamento,
como por exemplo, o computador, o analisador digital ou o cromatógrafo,
uma prevalência quase que absoluta. A sua resposta em um display
digital é definitiva e inquestionável, uma caixa preta (Latour, 2000) em si
mesma.
A sistemática de análise envolve equipamentos sofisticados,
investimentos enormes em equipamentos, treinamento e qualificação de
pessoal. Todos esses recursos devem ser suficientes para garantir a
decantação da pureza absoluta da química analítica. Procedimentos e
calibrações, balanças, bombas de vácuo, centrífugas, frascos, analisadores
digitais, estufas, câmaras frigoríficas, cromatógrafos, computadores e
outros tantos equipamentos buscam estabelecer uma diferença entre os
metabólicos endógenos normalmente encontrados na urina e os exógenos
como, por exemplo, a testosterona um dia fabricada por outro laboratório
não menos equipado.
Obviamente, isso não
quer

dizer

que

seja

fácil

trabalhar com esses traços. A
possibilidade de ocorrer falha
em qualquer das etapas é
enorme.

Principalmente

em

fases que lidam com grandes
volumes de amostras: desde
falhas

de

registros,

de

interpretações, lançamento de
Fig. 12: O Dr. Francisco Radler em sua mesa de
trabalho no LADETC

resultados, troca de frascos,
mistura

de

amostras,
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contaminação de pipetas, até erros no processamento de géis e análise de
marcadores. Qualquer técnico pode errar. Não se trata, ao dizer isso, de
pôr em dúvida a competência do trabalho no LADETEC, mas de ressaltar
a precariedade do processo de construção de uma ordem, a partir de
elementos

heterogêneos

–

compostos

químicos,

urina,

aparelhos

sofisticados, textos e técnicas.
Não foi possível acompanhar a continuidade dos trabalhos da
equipe do Dr. Radler. Certamente havia ainda muito a ser feito. Antes de
ir embora, passei mais uma vez em sua sala. Agora ele está sentado em
sua mesa de trabalho, quer saber se gostei do que vi, se pode ajudar em
mais alguma coisa e me permite fotografá-lo. Referindo-se à qualidade e à
confiabilidade

dos

resultados

obtidos

em

seu

laboratório,

Radler

assegurou-me que “o método não precisa ser idêntico, mas o resultado
tem que ser igual em todos os 33 laboratórios acreditados pela WADA”.
Mostrando ter plena confiança nos seus equipamentos e procedimentos de
análise das amostras, “têm que ser a mesma em todos”, ele repetiu.
Para concluir, quis saber a opinião do experiente químico sobre o
futuro do controle antidoping. “Não é possível coibir uma coisa que ainda
não aconteceu. Por isso sempre vai haver uma fraude e o controle virá
depois. Contudo, a margem de manobra do atleta hoje é muito reduzida
por conta da sofisticação do sistema de controle”, respondeu Radler. Sou
então informado que já se trabalha preditivamente e os laboratórios
procuram se antecipar aos atletas que fraudam, desenvolvendo métodos
de controle para aquilo que ainda não está sendo usado. Para Radler, não
se pode institucionalizar uma prática danosa para a saúde do atleta. O
atleta, diz Radler, é refém de um “sistema dominado pela mídia”, que lhe
atribui “um valor de mercado. A grande maioria dos atletas não deseja se
dopar, por isso, temos que batalhar para fazer um Pan decente”, afirmou
Radler, encerrando a entrevista.
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O laboratório do Dr. Radler, como tantos outros, produz cenários
de um cosmos ordenado. Na visão daqueles pesquisadores, a ciência ali
produzida não se confunde com a política. Eliminar a subjetividade dos
exames é palavra de ordem. Sua análise seria técnica, desvinculada do
juízo de valor que apura a culpa ou a responsabilidade. O anonimato dos
resultados das amostras analisadas confere-lhe isenção e eficácia, e, por
isso, devem servir como base imparcial e verdadeira de apoio às
formulações dos organismos de controle do desporto. Traduzida sob a
forma de um registro estatístico, a especificidade da urina desapareceu.
Em seu lugar pode aparecer um substrato proibido, ou nada. Poderia a
testosterona resistir aos esforços dos pesquisadores para lhe dar forma?
Torturada por cientistas munidos de sofisticados equipamentos, a
testosterona encontrada no laboratório deve alcançar um estatuto de
pureza universal. Do contrário, ela não terá lugar nos tribunais do
desporto. A cromatografia age por comparação com padrões previamente
existentes. Ela purifica compostos separando as substâncias indesejáveis
dos componentes de uma mistura. No fundo, a solução para a substância
proibida

assenta-se

na

verdade

estatística.

Seus

marcadores

ou

substratos devem alcançar algum nível aceitável de estabilização sob
exaustivos testes laboratoriais. Felizmente, não é mais possível considerar
os modernos e caros equipamentos dos laboratórios de análises químicas
insuspeitos, e esquecer que eles são capazes de reproduzir, como diz
Isabelle Stengers, a ficção matemática (2002:164) que um dia fabricou
uma substância igualmente cristalina como a testosterona sintética. Tudo,
portanto, parece fadado a esbarrar em controvérsias intransponíveis. É o
que veremos a seguir.
De acordo com o médico Sabino Vieira Loguercio, por exemplo,
atribuir a uma amostra de urina o poder de organizar, sintetizar e
interpretar todo o emaranhado de condições fisiológicas e metabólicas
oriundas do organismo de cada indivíduo é, no mínimo, antilógico. Na
contramão das ideias do químico Francisco Radler, o Doutor Sabino
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Loguercio compreende que os resultados dos testes antidoping obtidos no
esporte estão baseados em um método científico nada confiável, o que
faria com que culpados passassem ilesos e que inocentes fossem vítimas
de erros de diagnóstico, pois o “[...] teste toxicológico urinário, com
finalidade

punitiva,

é

insuficiente,

ineficaz,

perigoso

e

antiético.”

(Loguercio, 2008:75).
Fique logo claro que o Dr. Sabino Loguercio não é contra o exame
antidoping. Farto de citações de casos de atletas (jogadores de futebol,
maratonistas, saltadores, corredores e nadadores) punidos, segundo o
autor, de forma injusta, o livro Doping e as muitas faces da injustiça
(2008) foi escrito para que se pense na abolição da natureza punitiva do
teste

antidoping,

principalmente quando o prosaico recurso como

elemento de prova for a urina. Nas palavras do médico, “[...] qualquer
método, tomado isoladamente ou fora de um conjunto honesto e
indispensável de investigação, jamais será um definidor de culpa”,
(Idem:59).
Gastroenterologista e endoscopista do sistema digestório, o Dr.
Loguercio reconhece a impossibilidade de quantificar as variáveis que
intervêm nos fenômenos internos de nosso corpo, e de interpretar as
combinações entre essas variáveis. A atuação das enzimas, substâncias
que alteram a velocidade de uma reação química qualquer em nosso
organismo, faz com que as possibilidades das interações de drogas
alcancem “[...] facilmente a casa dos milhões.”, o que torna os elementos
vitais dos encadeamentos bioquímicos de nosso organismo um mistério
indecifrável. A complexidade das interações que uma droga tem em
relação a outras substâncias medicamentosas, ou não, dentro do
organismo amplia ou reduz seu efeito e o seu substrato no sangue, na
urina ou nas fezes, e pode ainda fazer com que o metabólico resultante,
segundo o autor, “[...] tenha uma atividade metabólica diferente da
substância que lhe deu origem [...]” (Idem:46, 50).
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Referindo-se à complexidade das variações individuais de nosso
organismo, o médico e escritor afirma que é absolutamente impossível
conhecer todas as reações químicas que se processam entre duas ou mais
substâncias

num

determinado

usuário.

Além

de

conter

segredos

indecifráveis, o organismo humano certamente não é “[...] um cilindro ou
um tubo de ensaio rígido, inanimado, sem atrito interno, que contenha
uma abertura igual em cada extremidade, de tal forma que seja idêntico o
que entra por uma e o que sai pela outra.”, reflete Loguercio. Por isso, é
perfeitamente possível que pãezinhos decorados com sementes de papoula
possam se transformar, à luz dos mais sofisticados equipamentos
construídos para captar ínfimos resíduos orgânicos (como os do LADETC),
em morfina (Loguercio, 2008:34).
Todos os corpos materiais que penetram nesse microcosmo – em
sua maior parte ainda fora do alcance de nosso entendimento –
são processados, transformados, distribuídos, desarrumados,
rearranjados,
reposicionados,
misturados,
absorvidos,
reprocessados, bioquimicamente trabalhados, geneticamente
antecipados, metabolicamente modificados, imunogenicamente
enriquecidos, até resultarem num produto excretável que varia
de pessoa para pessoa e que não depende da quantidade ou
qualidade. [...] Muitas e muitas vezes a quantidade ingerida
reflete-se fielmente num exame laboratorial, assim como outras
tantas vezes o resultado fica longe de expressar a quantidade
utilizada por determinado organismo. (Loguercio, 2008:111).

O doping ocorre quando alguém tenta melhorar as condições do
próprio corpo para obter vantagens atléticas. Tratando-se de um fármaco,
como a testosterona sintética, o problema é ajuizar se o indivíduo usou
realmente tal substância química com essa finalidade já que, como bem
mostra o Doutor Sabino Loguercio, os fenômenos ligados a drogas não se
expressam, como prova, num teste urinário. O Dr. Sabino acredita que as
entidades que sustentam o esporte global e seus porta-vozes induzem
pessoas de bem a seguir rigidamente as regras obsoletas, e situam-se no
polo oposto ao do conhecimento científico.
De acordo com Loguercio, os atuais recursos empregados pelas
entidades esportivas de controle antidoping ferem não somente os
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preceitos éticos, morais e jurídicos consolidados, mas “[...] atentam contra
a noção do que se deve entender por organização biológica dos seres
humanos.”. A saída para o problema do doping nos esportes apontada
pelo médico é a constituição de um amplo Programa Nacional Antidrogas
que respeite o Código de Ética Médica, uma vez que o atleta passa a ser
paciente no momento em que lhe é solicitado qualquer material de seu
corpo para ser submetido a uma análise laboratorial. Atuando em uma
das frentes desse Programa estaria a Comissão de Controle Preventivo
Antidoping, encarregada de acompanhar os atletas desde o início de suas
carreiras e fazer as fraudes desaparecerem das competições (Loguercio,
2008:195).
Com o propósito de “[...] erradicar pacificamente o uso de drogas
[...]” (como a testosterona sintética e seus derivados), o projeto do Dr.
Sabino Lorguercio necessitaria de ampla estrutura médica para o controle
antidoping,

acompanhamento

rigoroso

dos

atletas,

conselhos

especializados e aparelhados, reavaliações laboratoriais dos competidores
antes das provas, além de farto material didático audiovisual e aulas
atrativas e envolventes, com o fim de “[...] conduzir o jovem a evitar
qualquer contato ou experimento com os inimigos farmacológicos bem
identificados e, às vezes, surpreendentes, mas nunca fora do domínio de
quem sabe lidar com alterações orgânicas.”. Tudo isso custeado por fontes
“[...] permanentes e inesgotáveis, dadas a magnitude e o alcance da
proposta.”. Para o Dr. Sabino, esse seria o acerto de contas da ciência com
a inquisição desportiva. “Não haverá dinheiro mais bem empregado do que
esse, para erradicar o mal responsável pela degradação da identidade
pessoal e coletiva mais acachapante da segunda metade do século XX e
começo do século XXI.”, acredita o médico (Loguercio, 2008:199 e 200).
Procedimentos bem diferentes foram adotados pelos dirigentes do
esporte em recente episódio fartamente veiculado pela mídia, e que ficou
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conhecido como caso Rebeca Gusmão29. Em setembro de 2008, a
Federação Internacional de Natação (FINA), seguindo o regulamento
internacional da Agência Mundial Antidoping (WADA), resolveu banir do
esporte a nadadora brasileira Rebeca Gusmão. Por determinação da Fina
à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Rebeca foi
definitivamente afastada das provas de natação ao acumular duas
suspensões. A primeira ocorreu em novembro de 2007, com o resultado
positivo encontrado no exame antidoping realizado em 13 de julho de
2007, durante os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, onde ela
conquistou diversas medalhas de ouro para a natação brasileira. Outros
exames realizados pela atleta em 2006 já haviam acusado índices elevados
de testosterona. De nada adiantou os advogados de defesa da nadadora
questionarem os resultados dos laboratórios. A íntegra do comunicado da
CBDA confirmou a sentença definitiva:
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos - CBDA vem
tornar público que acaba de receber da Federação Internacional
de Natação o inteiro teor da decisão do Painel de Doping da FINA
que resolve suspender “INELIGIBLE FOR LIFE TIME” (POR TODA
VIDA), a partir de 18 de julho de 2007, a atleta Rebeca Gusmão.
A decisão foi tomada com base nas regras da FINA DC 2.5, DC
10.2 e DC 10.4, DC 10.6.3. A suspensão tem por objetivos punir
quando ocorrem duas ou mais violações da regra antidoping da
FINA.30.

Em um processo que se arrastou por quase dois anos, Rebeca
tentou inicialmente se defender dizendo ser portadora de ovários
policísticos, um problema que causa alterações hormonais – entre elas, o
aumento na produção de testosterona. Os resultados dos exames,
segundo a nadadora, apenas confirmariam o seu problema ginecológico.

29 Compêndio com reportagens sobre o caso Rebeca Gusmão está disponível em:
<http://www.estadao.com.br/busca/JSearch/TQM!tQM.action?e=&s=Rebeca%2
0Gusm%E3>. Acesso em: 09 jan. 2009.
30 Disponível em:
<http://globoesporte.globo.com/Esportes/Pequim2008/Noticias/0,,MUL749792
-16072,00-REBECA+GUSMAO+E+BANIDA+DO+ESPORTE.html>. Acesso em: 10 dez.
2008.
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Mais tarde, os advogados de Rebeca alegaram a existência de erros de
procedimento durante a realização do antidoping no Pan, falhas na
custódia das amostras e degradação da urina examinada, o que
impossibilitaria uma comprovação das análises.

No início do mês de novembro de 2007, análises extras feitas pelo
Laboratório Armand Frappier, em Montreal, Canadá, apontaram a
existência de dois DNAs diferentes nas amostras coletadas da urina de
Rebeca, dos dias 12 e 18 de julho daquele mesmo ano. Devido à
repercussão, o Comitê Olímpico Brasileiro resolveu entregar o caso da
suposta fraude à polícia. Todas as medalhas obtidas pela nadadora nos
Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro (duas de ouro, uma de prata e
uma de bronze) foram cassadas. Em janeiro do ano seguinte, o Ministério
Público denunciou a nadadora por falsidade ideológica, encaminhando o
caso para a Justiça, que pode condená-la de um a três anos de reclusão.
Acusada de manipular a urina dos testes feitos no Pan 2007, utilizando,
talvez, o método do cateter descrito pelos jornalistas Andrew Jennings e
Vyv Simon (1992), a jovem atleta questionou a lisura e a qualidade dos
exames laboratoriais.
Em meio aos acalorados debates que o caso da nadadora
provocara, a diretora médica da CBDA, responsável pelo exame antidoping dos Jogos Pan-Americanos, Renata Castro, pediu demissão do seu
cargo. Em depoimento à polícia, a médica questionou a facilidade para
identificar os donos das urinas colhidas durante os Jogos, e, sem afirmar
a culpa ou a inocência de Rebeca, disse que “[...] a atleta, certamente, é
perseguida.” (Loguercio, 2008:160).

Tratada como uma questão de justiça pelo médico Eduardo De
Rose, presidente da Comissão Médica da Organização Desportiva PanAmericana (ODEPA) e chefe da Comissão Anti-Dopagem do Comitê
Olímpico Brasileiro, a máxima punição recebida por Rebeca provocou uma
série de questionamentos sobre a lisura e a qualidade dos procedimentos
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de controle antidoping em nosso país, particularmente durante os jogos da
capital fluminense. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, de 16 de
novembro de 2007, De Rose revelou que ele mesmo fez o pedido de exame
para a Federação Internacional de Natação, que flagrou o doping da
brasileira. – “Por que pedi exame para a Fina? Porque o laboratório de
Montreal é especializado em testosterona, tem o sistema mais sofisticado.
Queria ver se evitava que ela nadasse, no Pan, para não ter de dar
medalha e, depois, tirar medalha”, concluiu o médico, para quem o
LADETEC, Laboratório que avaliou como negativo outros quatro exames
antidoping da nadadora, não tem a mesma capacidade operacional para
detectar a testosterona do laboratório de Montreal. Questionado sobre o
caso Rebeca Gusmão, Francisco Radler de Aquino disse que não poderia
falar sobre o caso nem confirmar se o seu laboratório estava ou não apto a
realizar o mesmo teste de Montreal31.
No início de dezembro de 2007, a Agência Mundial Antidoping
divulgou relatório colocando em xeque os controles realizados nos Jogos
Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Segundo a WADA, houve despreparo
de pessoal, irregularidade na coleta e, em alguns casos, falha de
procedimento no LADETEC, entre outros equívocos. De acordo com a
notícia divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, a WADA notou que o
Laboratório credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) era
pequeno para o volume de análises feitas diariamente. Além disso, houve
descompasso entre o processo de entrega das urinas e o expediente dos
técnicos. Mais tarde, revelou-se que muitos exames feitos no PanAmericano não respeitavam o sigilo do doador. Todo o episódio deixou pelo

31 GOMES, Julio. Por justiça, tinha que pegar a Rebeca, diz médico do COB.
Folha de S. Paulo, 16 nov. 2007. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk1611200702.htm >. Acesso em:
20 nov. 2008.

104
menos uma certeza: a decência do Pan, tão cara a Radler, havia sido
definitivamente perdida

32.

Ainda sem conhecer o desfecho do caso da nadadora brasileira,
Sabino Loguercio escreveu em seu livro recentemente publicado: “[...] o
médico não pode participar de grupos que pretendam divulgar o resultado
de um teste urinário [...]. Muito menos cabe expor uma pessoa à zombaria
e à difamação. Uma conduta de tamanha estreiteza não é somente um
deslize ético, mas uma monstruosidade incompatível com tudo o que a
poeira dos tempos registrou no tópico atinente ao que conhecemos como
dignidade do ser humano.” (2008:36).
Para Loguercio, ainda que fosse possível constatar a presença de
substância proibida, a atleta deveria ter sido afastada antes do início das
competições e, para prevenir reincidências, ser acompanhada por um
médico por um período de seis meses. “O espetáculo degradante da
exposição do corpo da nadadora a escárnio público, como um troféu
imposto pela infalibilidade oficial, é daqueles cuja sordidez bem que podia
passar ao largo de gente civilizada [...]”, afirma o médico (Idem:156).

As controvérsias causadas pelo extrato urinário de uma jovem de
23 anos mobilizaram o Comitê Olímpico Internacional, a Organização
Desportiva Pan-Americana (Odepa), o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), a
FINA, CBDA, WADA, laboratórios de análises químicas nacionais e
internacionais, advogados especialistas em legislação antidoping, uma
Delegacia de Crimes contra a Saúde Pública, o Ministério Público, a
imprensa nacional e internacional. Na mira dessas entidades, os altos
índices de testosterona identificados em Rebeca teriam proporcionado
aumento da massa muscular na atleta, melhorado sua velocidade e
32 LAJOLO, Mariana; FILHO, Adalberto Leister. Relatório questiona antidoping do
Pan. Folha de S. Paulo, 05 dez. 2007. Disponível em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0512200726.htm > Acesso em: 10
dez. 2008.
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resistência, atribuindo-lhe características monstruosas, desproporcionais
ao padrão feminino, mesmo o de uma atleta.
Na discussão que envolveu médicos, psicólogos, químicos, juristas,
advogados, educadores, jornalistas, além de outros atletas e o público em
geral, coube ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), última instância da
justiça desportiva internacional, localizado em Lausanne, na Suíça, a
decisão final sobre o uso da testosterona pela nadadora. Longos
julgamentos, laudos inconclusivos, acusações de quebra do sigilo médico,
demissões de autoridades, suspeitas de fraude e de falha científica,
colocaram em dúvida a existência da certeza absoluta e estável de um
culpado.

Fig. 13: Rebeca Gusmão passa mal após nadar em setembro de 2007.

Em

Ciência

em

ação

(2000),

Bruno

Latour

mostra

como

controvérsias científicas são momentos privilegiados para a análise da
produção da ciência. Quando as posições de prestígio que os participantes
têm nas comunidades científicas envolvidas na disputa são muito
desiguais, esse privilégio fica ainda mais acentuado, pois, nesses casos,
evidenciam-se também as relações de poder. É exatamente isso que está
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em jogo na busca sistemática do médico Sabino Loguercio por “[...] uma
chance para sobrepor o primado da ética à imposição da barbárie que se
pratica em todo o mundo com o antidoping punitivo” (Loguercio,
2008:112).

Claro é que os argumentos utilizados pelos tribunais da justiça
desportiva, o “[...] Santo Ofício, moralista, retrógrado, despreparado e
circense [...]” (Idem:67), para punir os atletas são insuficientes. Mas, como
já sabiam os jornalistas Andrew Jennings e Vyv Simon (1993), para os
“Senhores dos Anéis” soberanos e rápidos em suas decisões, nunca houve
problemas em transformar uma controvérsia científica, um assunto sobre
o qual, como mostram os inúmeros exemplos trazidos pelo médico
gastroenterologista, a própria ciência não tem uma palavra final, numa
questão técnica. Para esses senhores, responsáveis pela tarefa de
inspecionar, harmonizar e desenvolver a política antidoping em todo o
mundo, o resultado do exame que indicou a presença da testosterona em
quantidades acima do permitido, é absoluto, não comporta evidências em
contrário. Encontrada num determinado frasco com urina, denunciada
pela contraprova de sofisticados exames laboratoriais, vestígios de
testosterona obrigaram Rebeca a perder seus recordes e a devolver suas
medalhas. Esse estilo empírico de fazer ciência Robert Boyle já havia
desenvolvido:
Boyle e seus colegas abandonam a certeza do raciocínio apolítico
pela doxa. Esta doxa não é a imaginação divagante das massas
crédulas, mas sim um dispositivo novo para conseguir adesão
dos pares. Ao invés de fundar-se sobre a lógica, a matemática ou
a retórica, Boyle funda-se sobre uma metáfora parajurídica:
testemunhas confiáveis, bem aventuradas e sinceras reunidas
em torno da cena da ação podem atestar a existência de um fato,
the matter of fact, mesmo se não conhecerem sua verdadeira
natureza. (Latour, 1994:23).

Tem razão Loguercio, o médico gastroenterologista, quando diz que
“[...] não dispomos e jamais disporemos de um método seguro para
averiguar o uso de substâncias proibidas em qualquer líquido (ou fluído)
orgânico.” (2008:174). Nossa complexa organização biológica estará
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sempre além dos mecanismos tecnológicos de decifração e certeza.
Contudo, a questão não seria de um vazio legal, desinformação ou um
atraso em relação à ciência, porque estes vão existir sempre, em razão da
velocidade da descoberta científica ser sempre maior do que o tempo
necessário para a sua normatização.

Envolvida com um número cada vez maior de formas de dopagem,
a obsessão jurídico-científica por algozes e vítimas pode, no máximo,
revelar a essência de um problema em polos contrários: quem deve
responder sobre do uso da testosterona no esporte? A sociedade que
consome sem critérios todo produto tecnocientífico da velocidade, não
importando
responsáveis

a

lógica
pela

da

gestão

concorrência
esportiva

sem

que,

limites?
por

As

entidades

questões

políticas,

econômicas, descaso ou incompetência falharam na prevenção? O atleta,
que na busca pela superação de seus limites, é responsável pelo que
ingere? O médico, o técnico, o preparador físico ou o fisiologista, que
administrou a substância “em doses seguras” ao atleta que deseja ser
campeão? O cientista que fabricou, o laboratório que produziu ou a
indústria farmacêutica que vendeu um medicamento proibido? Todos eles,
cabendo a cada um uma parcela da culpa?
Submetida a um regime inquisitório que esgota a si próprio, essas
dualidades impossibilitam enxergar a natureza híbrida das coisas, porque
faz-nos acreditar na distinção entre uma esfera material e uma esfera
social e que tanto os objetos como os sujeitos são fixos, não se misturam.
Em um esforço de ordenamento que separa natureza e sociedade, a
atitude condenatória de parte da comunidade científica insiste em
acreditar que o organismo humano pode ser decifrável e, na pré-existência
de um contexto social, onde o social é entendido como um estado de
coisas estabilizado. Sustenta-se, consequentemente, que a substância
testosterona criada nos laboratórios aloja-se em um mundo natural,
isolado da sociedade, e que, por isso, é pura, neutra. Que apenas esse
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detalhe bioquímico justifica fazer recair sobre o último elo humano de
uma longa corrente o rigor da sanção legal. Só assim é possível encontrar
em ínfimas quantidades de uma fração urinária a testosterona proibida e
decidir, sem provas ou, pior, “contra as provas”, como mostra Dr. Sabino,
que uma jovem nadadora deve ser “banida do esporte” (Loguercio,
2008:142). Descendentes de Robert Boyle, os membros dessa comunidade
já haviam definido um “[...] parlamento dos mudos, o laboratório, onde
apenas os cientistas, simples intermediários, falavam em nome das
coisas.”. (Latour, 1994:140 e 141).
Malgrado os escândalos de corrupção, tráfico de drogas e fraudes
em que estão envolvidos os “Senhores dos Anéis”, a eterna perseguição a
não-humanos como a testosterona, não extingue a proliferação desses
híbridos. Nenhum governo, nenhum Direito, nenhuma ciência e nem
mesmo o papa, podem, no mundo moderno, impedir o surgimento dos
não-humanos, uma vez que eles mesmos, em muitos casos, são
responsáveis por sua criação. Enquanto os laboratórios esforçam-se para
produzir mais e mais substâncias sintéticas medicamentosas, a agências
reguladoras do esporte ampliam a lista de substâncias proibidas e “O
sistema de purificação fica tão entulhado quanto nosso sistema judiciário”
(Latour, 1994:54).
Incapazes de conter e prevenir o surgimento da testosterona em
frações de urina, para os executivos dos tribunais de justiça desportiva,
que detêm o poder jurídico de punir, interessa menos o conteúdo científico
da lei, mas sim a sua forma de obrigatoriedade, e seu poder funcional de
frear os conflitos e eliminá-los, para assim garantir a sobrevivência de
todos os envolvidos no mundo desportivo. Ao contrário dos cientistas, que
trabalham nos laboratórios com os substratos de urina e que acreditam
que fazem ciência e não política, esses juristas estão certos que a política
deles não se mistura com a ciência feita nos laboratórios.
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A impossibilidade de pensar diretamente suas relações com a
construção da sociedade faz desses senhores sucessores de uma longa
tradição moderna que definiu papéis e direitos fundamentais. Todavia, a
tentativa de representação e de purificação amplia o surgimento de nãohumanos. Como diz Bruno Latour, “Quanto menos os modernos se
pensam misturados, mais se misturam. Quanto mais a ciência é
absolutamente pura, mais se encontra intimamente ligada à construção
da sociedade.” (1994:47).
No ensaio intitulado Um coletivo de humanos e não-humanos. No
labirinto de Dédalo, Bruno Latour (2001:201) utiliza o exemplo do atirador
e da arma de fogo para demonstrar a impossibilidade de discorrer sobre
qualquer espécie de domínio em nossas relações com não-humanos, e o
papel mediador das ciências. “Você é diferente quando empunha uma
arma; a arma é diferente quando empunhada por você.”, ensina Latour
(Idem:207). Ao discutir a relação entre o humano e a arma de fogo, Bruno
Latour esclarece com muita propriedade a respeito desses híbridos de
humanos e não-humanos, desses quase-sujeitos e quase-objetos:
[...] quem é o ator: a arma ou o cidadão? Outra criatura (uma
arma-cidadão ou um cidadão-arma). Se tentarmos compreender
as técnicas presumindo que a capacidade psicológica dos
humanos está fixada para sempre, não conseguiremos perceber
como as técnicas são criadas ou, sequer, de que modo são
usadas. Você, com um revólver na mão é uma pessoa diferente.
[...] essência é existência e existência é ação. Se eu definir você
pelo que tem (um revólver) e pela série de associações à qual
passa a pertencer quando usa o que tem (quando dispara o
revólver), então você é modificado pelo revólver – em maior ou
menor grau, dependendo do peso das outras associações que
carrega. Essa translação é totalmente simétrica. Você é diferente
quando empunha uma arma; a arma é diferente quando
empunhada por você. (Latour, 2001:206 e 207).

As criações dos humanos interferem diretamente sobre eles, mas
elas também interferem nas formas de viver, de ser e de estar no mundo
dos homens. Combinados, humanos e não-humanos, têm sua forma e
composição alterada. Permutando propriedades, ambos são deslocados de
sua função. A hierarquia e o poder não são construções determinadas nas
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relações entre humanos, mas nas relações de humanos e não-humanos,
tornados coletivos33.
Argumentar pela não separação entre o mundo material, dos
artefatos e da técnica de um lado (o lado da natureza) e mundo dos
homens, dos sujeitos falantes do outro (o da sociedade), não significa,
insiste Latour, “[...] estender a subjetividade às coisas, tratar humanos
como objetos, tomar máquinas por atores sociais e sim evitar a todo custo
o emprego da distinção sujeito-objeto ao discorrer sobre o entrelaçamento
de humanos e não-humanos” (2001:222).
Estender o tecido social a outras entidades significa romper com a
visão compartimentalizada entre natureza e cultura e formar redes
compostas não apenas por pessoas, mas também por computadores,
animais, textos, dinheiro, substâncias químicas – enfim, quaisquer
materiais. Redes que não se configuram simplesmente em suas conexões
entre pesquisadores, financiadores e consumidores, mas também nas
articulações entre humanos e não-humanos que desenvolvem ações que
modificam o meio e são por ele modificados construindo, assim, relações
de reciprocidade. Na formação das redes sociotécnicas, o social é composto
por seres heterogêneos. Segundo Latour, essa expressão serve para
designar complexas relações entre atuantes34 humanos e não-humanos,
transpassando o conceito de redes como meros operadores ligados a um
organismo, empresa ou instituição, e revelar “[...] a impossibilidade e
termos um artefato que não incorpore relações sociais, bem como a
impossibilidade de definir estruturas sociais sem explicitar o amplo papel
nelas desempenhado por não-humanos.” (Idem:243).

33 No lugar do termo sociedade, Latour propõe coletivo com o intuito de integrar
os não-humanos no cotidiano e no cosmos sóciopolítico em que vivemos. (Latour, 2001).
34 Tanto as pessoas capazes de falar, como as coisas incapazes de falar têm
porta-vozes. Latour propõe chamar de atuante “qualquer pessoa e qualquer coisa que seja
representada”. (Latour, 2000:138).

111
Nunca jamais se viu fato, teoria ou máquina que sobrevivesse
fora da rede que lhe deu origem. Mais frágeis que cupins, fatos e
máquinas conseguem trafegar ao longo de extensas galerias, mas
não conseguem sobreviver um minuto nessa famosa e mítica
‘exterioridade’, o ‘lá fora’ tão decantado pelos filósofos da ciência.
(Latour, 2000:404).

Vivendo como coletivos nessa rede de práticas e de instrumentos,
de documentos e laboratórios, o par de humanos e não-humanos formam
híbridos e proliferam construindo a sociedade independente da vontade
dos que acreditam na purificação e tentam impor os dualismos. Bruno
Latour (2001) utiliza a noção de translação para designar a apropriação
que os atuantes fazem na rede. Transladar significa atribuir a um
elemento de uma rede um papel a ser representado por ele, a partir dos
desejos, expectativas e/ou interesses contraditórios ou não.
Nesse sentido, a testosterona pode ser compreendida como atuante
(ou actante) na rede, na medida em que estabelece relações com outros
pontos da rede, de tal modo que sua identidade, seu alcance, seu poder e
competência são constantemente negociados ao logo dos processos de
translações. Desde os tempos das experiências de Brown-Séquard, quando
foi extraída de seu local original e manipulada, aquilo que hoje chamamos
de testosterona deixou de responder por seus atributos anteriores.
Entrelaçada aos humanos, permutando suas propriedades, passou a ser
um atuante não-humano, mistura indissociável de Natureza e Sociedade,
capaz de ser representada por ações que modificam o meio e são por elas
modificado, construindo assim, relações de reciprocidade.
Brown-Séquard não tinha como prever que o desenvolvimento das
ciências biomédicas tornaria a testosterona coextensiva às interações
sociais. O que ele designava por ‘sociedade’ conheceu uma grande
transformação devido, em grande parte, à expansão dos produtos da
ciência e da tecnologia. O social parece doravante diluído ao mesmo tempo
em toda a parte e em parte nenhuma. Para Brown-Séquard (como para
Victor Frankenstein), a Ciência deveria prolongar-se indefinidamente, sem
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que qualquer hesitação viesse abrandar o seu progresso. Felizmente, nem
a

ciência

nem

a

sociedade

permaneceram,

por

assim

dizer,

suficientemente estáveis para cumprir a dupla promessa de um mundo
verdadeiramente social e de uma ciência verdadeiramente pura.

Lentamente socializada em nosso meio por meio dos laboratórios,
das clínicas médicas, dos clubes desportivos, das academias de ginásticas,
das instituições reguladoras dos desportos e assim por diante, a
testosterona se transforma em um atuante capaz de ser representada por
ações que modificam o meio, que é por elas modificado, construindo,
assim, relações de reciprocidade. Criada para ser um medicamento e
depois promovida a inimigo farmacológico, a função da testosterona
transladou-se em uma complexa rede de processos e conjuntos de
intervenções humanas, técnicas e farmacêuticas. Na verdade, na mesma
mesa química em que foi um dia “descoberta” como um objeto da ciência,
moldou-se simultânea e inseparavelmente um objeto jurídico.

Envolvida, desde o seu nascimento, em um amplo processo de
engenharia heterogênea que mistura humanos e não-humanos e que,
evidentemente, não assegura o funcionamento de todos conforme previsto,
a testosterona deixa de ser uma entidade muda, como as partes
cadavéricas do ser criado por Frankenstein, e adquire forma não somente
nos laboratórios onde foi criada, mas também nos tribunais de justiça
desportiva. Nesses coletivos, há uma convergência de preocupações e de
interesses políticos, econômicos, simbólicos e científicos, uma vez que
tudo faz parte de um mesmo acordo (o acordo moderno), sem o qual não
seria possível a identificação da testosterona em substratos urinários.
Esse fenômeno não é apenas o resultado de um sofisticado exame
laboratorial, mas de uma cadeia de translações em torno dos cientistas
que, nos laboratórios, falam “em nome” da substância, e dos juristas que,
nos tribunais, falam “em nome” da sociedade.
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Absorvida no coletivo, a testosterona de agora em diante pertence a
uma ampla rede que transcende a extensão laboratorial e ganha foros de
cidadania com direito a ocupar o território comum da nossa humanidade.
Cursos e seminários são promovidos em seu nome. Presidentes das
instituições

reguladoras

do

esporte,

dirigentes,

médicos,

juristas,

desportistas, educadores, torcedores, familiares, jornalistas e o público em
geral misturam-se à testosterona e garantem a sua sobrevivência.
Socializada nas esferas biológicas, jurídicas, econômicas, políticas e
midiáticas, ao mesmo tempo em que contraria interesses de uns, a
testosterona justifica emprego e altos salários a outros. Gastam-se
fortunas no seu encalço, mesmo que, no final, os resultados da busca
sejam quase sempre inconclusivos. Recrutada, distorcida e manipulada
em diferentes formas por pessoas, organizações e instituições, a
testosterona adquire uma espécie de vida social e subjetividades
normalmente concedidas a humanos, ganhando e perdendo atributos, tais
como força, inteligência e resistência. Sim, um substrato de urina
penetrou no fluxo de relações com os humanos. Deslocada do laboratório,
seus segredos viraram notícia, e suas propriedades intercambiadas pela
política das agências do Direito para tornar possível a ordem social. A
sociedade e a testosterona sintética formam agora um coletivo complexo
impossível de ser separado.
Seguir a trajetória da testosterona quando ainda era um extrato de
glândulas genitais e sua passagem para o mundo da vida humana, onde
ela passou a se relacionar com organizações internacionais, equivale a
fazer uma viagem ainda mais longa que aquela empreendida por Victor
Frankenstein no encalço de sua criatura. Implica admitir a existência
permanente de interesses, tensões, permutas, conflitos e contradições nas
relações de humanos e não-humanos. Implica, ainda, reconhecer que ‘[...]
vivemos em sociedades que têm por laço social os objetos fabricados em
laboratórios;”, como diz Latour (1994:27).
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A desordem produzida pela substância foi um efeito gerado por
meios heterogêneos. Por isso, não foi apenas o substrato encontrado em
um líquido orgânico a prova contundente que fez uma jovem atleta ser
“banida do esporte”, mas as articulações (boas e más) e os vínculos (bons
e maus) da testosterona com um coletivo heterogêneo que mistura
humanos e não-humanos em uma rede infinitamente maior que as
dimensões do LADETEC (ainda que tivesse cem vezes o seu tamanho). Se,
por um lado, é impossível definir a natureza e a autoria daquela ação; por
outro, a trajetória da testosterona coloca em xeque a dissociação entre a
ciência

médica,

encarregada

de

compreendê-la,

falar

sobre

as

possibilidades de sua presença em substratos corpóreos, e a política dos
organismos internacionais de regulação do desporto, encarregados de
regular o funcionamento das disputas esportivas.
Nesse sentido, a questão não estaria no domínio ou conhecimento
que teríamos sobre a testosterona, se ela aparece em quantidades mais ou
menos

elevadas

nesse

ou

naquele

substrato

corpóreo.

Com

a

representação política dada à testosterona, a substância perde seu caráter
material e objetivo e o doping (que ela supostamente provocou) deixa de
ser um fenômeno puramente biológico, que ocorre no interior do
organismo, e assume a condição de novo híbrido, como o buraco na
camada de ozônio ou o fermento do ácido lático de Pasteur.
De medicamento contra impotência (o “Elixir da Vida”) a um
assunto esportivo e daí para um problema de saúde pública, o
deslocamento no tempo e no espaço da testosterona mostra “[...] tanto a
história do envolvimento dos homens na construção dos fatos científicos
quanto o envolvimento da ciência na feitura da história humana.” (Latour,
2001:23).
Por diversas razões, sabe-se hoje que o tratamento de BrownSéquard

não

funcionava

efetivamente.

Em

2002,

pesquisadores

australianos preocupados com o crescente uso da testosterona nas
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terapias contra o envelhecimento, repetiram, depois de anos de tentativas,
o experimento do respeitado fisiologista e constataram como “[...] uma
resposta

placebo

pode

ser

facilmente

confundida

com

a

eficácia

terapêutica [...] mesmo em um médico com alto nível de educação que
estava bem ciente da sua existência.”. Após comparar, numa série de
experimentos, o preparado salino de extratos testiculares de cães e porcos
da índia com a secreção hormonal diária de adultos jovens e idosos, os
cientistas verificaram que “[...] a dose de testosterona autoadministradas
por Brown-Séquard, com o estrato testicular canino, foi provavelmente
quatro ordens de magnitude menor que a necessária para a reposição de
testosterona em homens com hipogonadismo35.”. O estudo australiano de
Andrea J Cussons e colegas sugere que o uso da testosterona como
terapia para a andropausa seja visto com cautela “[...] porque a história
julgará os defensores dessa prática tão duramente quanto julga os
organoterapistas.” (Cussons, 2002:678 e 679).
Brown-Séquard morreu sem saber que seus extratos de testículos
de cães e de porcos da índia não tinham forças para explicar suas ações.
Artigos mais recentes, frutos de revisão de trabalhos científicos, ou
pesquisas com grupos de população específica, reforçam a existência da
controvérsia científica presente nas discussões sobre os efeitos da
testosterona ou da possibilidade de encontrá-la na urina, como bem
ilustra em seu livro o médico Loguercio (2008). Afinal, por onde andava a
substância? O quê realmente havia antes dos extratos de Brown-Séquard?
Se desconfiarmos da realidade, evitando o contato com a multidão de nãohumanos, somos obrigados a questionar a existência de doenças como a
andropausa e considerar a perturbadora ideia de que a criação, fabricação
ou construção da testosterona – tal qual o princípio da relatividade
descoberto por Galileu – seja fruto de pura retórica. De um sonho, ou
melhor, um pesadelo, considerando os problemas que ela vem causando,

35
Ou hipofunção gonadal, uma deficiência funcional das gônadas, com risco
para o processo de crescimento e do desenvolvimento sexual.
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como o que teve a jovem Mary Shelley naquele chuvoso verão europeu de
1816, ao imaginar uma criatura perseguida por seu criador, um solitário
cientista/médico.
Frankenstein de Mary Shelley promoveu a junção da arte e da
ciência, para que a arte iluminasse a ciência. Escrita há quase duzentos
anos, a obra não se tornou velha no curso do tempo. Ao contrário, ganhou
corpo à medida que o trabalho foi reinventado em outros meios –
principalmente pelo cinema – com a simplificação da história original, que
acabou sendo transformada pouco a pouco em um conto do horror
protagonizado por uma criatura monstruosa.
Inversamente ao que tentam nos fazer crer as inúmeras variações
posteriores de Frankenstein, o personagem Victor Frankenstein não é um
cientista louco e nem sua criatura é uma incontrolável ameaça à
sociedade, que nasce monstro. A história do aprendizado da Criatura
junto aos habitantes da choupana dos De Lacey e a sua formação
sentimental, cujo desvio para o “mal” é fruto de um processo social,
mostram que o seu comportamento não estava definido no nascimento e
que são as circunstâncias que modelam o monstro. A Criatura só se torna
monstro ao ser renegada pelo criador. Por outro lado, a incapacidade de
reconhecer, aceitar e conviver com o caráter híbrido de sua criatura faz do
personagem Frankenstein um moderno que acredita na purificação e na
representação dos não-humanos, e mostra que o que torna a ciência um
instrumento

perigoso

e

incontrolável

não

é

a

sua audácia,

sua

experimentação, seu calor e incerteza, mas a sua objetividade, frieza e
extraterritorialidade.
Quando o que é analisado são as relações entre os diversos atores
humanos

e

não-humanos,

percebemos

que

somos

combinados,

justapostos, associados e, principalmente, indissociáveis. Descolada das
objetividades que não incorporam as relações sociais, a fácil associação da
figura monstruosa de uma jovem nadadora com a Criatura de Victor
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Frankenstein toma novo curso, distanciando-se da cadeia de causalidades
e da ideia de que ciência é uma atividade neutra e inócua quanto aos seus
motivos e resultados. Quanto mais misturados com tecnologia e ciência
nos tornarmos, menos parecemos capazes de escapar da sombra de um
ser criado por um cientista/médico chamado Victor Frankenstein. Somos
todos sujeitos híbridos, como diz Latour.
O mito de Frankenstein vale como uma metáfora para refletir sobre
os problemas da ciência, da cultura e da fragmentação que gerou a
incomunicabilidade entre os saberes. Nesse sentido, tanto a Criatura de
Frankenstein, como a testosterona sintética supostamente usada para
obter benefícios em uma disputa olímpica, simbolizam seres monstruosos,
incontroláveis, impossíveis de dominar. Não-humanos abandonados e
perseguidos por seus criadores/cientistas. A história traz para cientistas,
médicos e educadores de qualquer época a questão da relação do homem
com seus artefatos, o desafio das descrições dos fenômenos e suas
propriedades, do diálogo entre os humanos e as várias dimensões da
matéria, e da responsabilidade que deveria vir com todos os avanços
científicos.

Um trágico romance sobre criação, abandono e perseguição,
Frankenstein oferece ao leitor a possibilidade de pensar sobre a cultura, o
conhecimento e a ética que temos construído. É também uma ferramenta
cognitiva capaz de problematizar o sentido de responsabilidade com os
seres que criamos e a dimensão social da construção do conhecimento
científico.
À situação exemplar de Victor Frankenstein e sua criatura
acrescentei uma controvérsia sociotécnica envolvendo a testosterona no
meio esportivo. Em ambas percebi o mundo dos não-humanos fabricados
pelo homem tentando se harmonizar com aquilo que caracteriza o mundo
moderno; nas palavras de Latour: “[...] um mundo no qual a representação
das coisas através do laboratório encontra-se para sempre dissociada da
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representação dos cidadãos através do contrato social.”. Bem vistas as
coisas, nos dois casos os monstros quase-objetos têm poderes e podem se
tornar os senhores de seus criadores (Latour, 1994:33).

Não é apenas nos esportes que substâncias são usadas para
aumentar o desempenho. Muitas das drogas medicamentosas como, por
exemplo, a Ritalina, e seu similar Adderall, normalmente indicada para
crianças com transtornos de hiperatividade ou com déficit de atenção, ou
a Stavigile indicada para transtornos neuropsiquiátricos e lesão cerebral
como a doença de Alzheimer, uma condição de degeneração da região
cerebral que afeta principalmente a memória, são agora usadas por
adultos normais que querem melhorar sua percepção e desempenho
mental. Outro caso conhecido do deslocamento no uso dessas drogas –
chamadas drogas de aprimoramento cognitivo (cognitive-enhancing drugs)
– é o do antidepressivo Prozac. Nos EUA, o consumo dessa droga tornouse relativamente comum, claramente desvinculado dos imperativos
médicos. Nas palavras de Le Breton o Prozac: “É consumido pelos
indivíduos que querem assumir um domínio de si com a preocupação de
ampliação das possibilidades pessoais, da otimização dos recursos
afetivos e intelectuais.” (Le Breton, 2003:64).
Os usuários acreditam piamente que essas drogas melhorem o
desempenho cognitivo, embora praticamente nenhuma pesquisa ateste
isso. Baseados em uma abordagem mecanicista da memória, esses
indivíduos

fatigados,

mas

essencialmente

normais,

têm

explorado

agressivamente a capacidade de novos agentes farmacológicos para
aumentar a vigília e o desempenho cognitivo. Ao menor sinal de tristeza
ou esquecimento, essas pessoas recorreriam à sensação de bem-estar
produzida por um estimulante químico. Nesse sentido, segundo Le Breton,
o doping que atinge as atividades esportivas não passa “[...] do aspecto
mais visível de uma atitude banal que afeta profundamente milhões de
ocidentais no próprio nível do exercício do cotidiano em uma existência
que tende a se converter em competição permanente.” (Idem:61).
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A reapropriação das chamadas drogas de aprimoramento cognitivo
por indivíduos saudáveis vem suscitando acirrado debate nos meios
científico, político e ético. Esses medicamentos estão refazendo, à sua
maneira, a trajetória de outras substâncias, como a testosterona, que
foram desenvolvidas para determinados tratamentos e que, misturadas a
coletivos heterogêneos, tiveram seu uso deslocado daquele idealizado
inicialmente. Na maioria das vezes, (como no caso de Rebeca Gusmão),
culpa-se um humano pelo mal uso desses não-humanos. A controvérsia
resultou em um manifesto subscrito por cientistas de todo o mundo.
Esse manifesto, recentemente publicado na revista britânica
Nature36, reconhece que faltam ainda muitos dados essenciais para “[...]
que a discussão tome o rumo desejado.”. Ninguém sabe dizer, por
exemplo, o quanto uma droga como a Ritalina pode de fato ajudar a
inteligência. Caso o uso dessas drogas venha realmente a ser aprovado, há
outras questões que devem ser discutidas, além da segurança, afirma o
manifesto. Uma delas é o risco de que estudantes deixem de concorrer em
pé

de

igualdade

quando

participarem

de

exames

que

envolvam

inteligência. "Clamamos por um programa de pesquisa sobre o uso e o
impacto

das

drogas

de

aprimoramento

cognitivo

por

indivíduos

saudáveis.", ressalta o documento. Cedo ou tarde, um tribunal de Direito
será convocado e terá que decidir sobre os destinos do Adderall, da
Ritalina, do Stavigile e do Aricept, em mais um episódio envolvendo nãohumanos abandonados por seus criadores, mas, como sabemos, isso não
será suficiente para frear a multiplicação desses híbridos, e a controvérsia
prosseguirá (Greeley, 2008).

36 Disponível em:
<http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/456702a.html>.
Acesso em: 10 jan. 2009.
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Neste quadro atual de inoperância das medidas que tentam
controlar as incertezas de uma coletividade não-humana monstruosa, a
capacidade de engendrar as mais diversas inovações tecnológicas confere
ao campo das novas biotecnologias um cenário de ambiguidades. A
complexidade das relações entre ciência, ética e política, e a tensão entre o
conhecimento científico e a necessidade do governo de legislar a fim de
compor a ordem social, provoca a ideia de que os artefatos não-humanos
desafiam nossa noção de justiça. Se não-humanos não são somente
artefatos biotecnológicos, mas sujeitos de direitos, quais seriam as
possibilidades de incorporar esses seres híbridos ao nosso sistema de
direitos e deveres? Seria possível a existência de um compromisso ou
responsabilidade social sobre os destinos que tomam os não-humanos nos
coletivos?
A proposta de Bruno Latour (que assumo como minha também) é a
criação de uma Constituição não-moderna, que conserve da Constituição
moderna “uma natureza que não criamos e uma sociedade que podemos
mudar”, e, ao mesmo tempo, dê representação para os quase-objetos, a
partir de quatro garantias: 1ª: Não separação da produção comum das
sociedades e naturezas; 2ª: Admissão da transcendência da natureza e
imanência da sociedade; 3ª: Liberdade que combine livremente as
associações híbridas sem ter que escolher entre o arcaísmo e a
modernização, o local e o global, o cultural e o universal, o natural e o
social; e, por fim, uma democracia que explicite, regule e desacelere a
produção dos híbridos. Para que essa triagem meticulosa dos nãohumanos torne-se possível, é preciso ainda que um "Parlamento das
coisas" abrigue a continuidade dos coletivos, homologue o trabalho feito
pela Constituição moderna e repense as nossas práticas, tendo sempre
presente o acordo tácito fundamental de que há uma política nas ciências,
nas técnicas, na natureza e na sociedade (Latour, 1994:138, 142).
Um discurso científico que protagoniza apenas o lado técnico da
questão, como, por exemplo, a insuficiência de determinado exame, ou o
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contrário, acaba desautorizando enunciados dos não-especialistas que
poderiam contribuir com uma visão mais ampliada do problema. Eis
porque, no Parlamento das coisas, o dilema sobre representação dos nãohumanos não poderá ficar restrito a um espaço científico, ou político, ou
na mídia, e assim por diante, mas presente nos ambientes mais abertos
das sociedades, desde que, com diz Latour, elas abriguem os “objetos” que
sempre as sustentaram.
Ademais, enquanto não conseguirmos ouvir a manifestação dos
próprios híbridos que criamos, únicos mandatários fiéis de suas vontades,
o Parlamento das coisas deve buscar recompor a “continuidade dos
coletivos”. Na mediação envolvendo a questão sociotécnica da testosterona,
por exemplo, pouco importa que médicos questionem a fidelidade dos
testes; que químicos representem fielmente seus laboratórios; juristas
representem as instâncias reguladoras do esporte; atletas, as entidades
esportivas e torcedores, seus clubes de coração, contanto que se
pronunciem todos sobre a testosterona, “esse objeto-discurso-naturezasociedade”, que criaram juntos e cuja propriedade se estende em uma
rede que vai dos estratos salinos de Brown-Séquard à urina de Rebeca
Gusmão, passando pela química, pela medicina, pelo Estado, pelo direito,
pela mídia e pelas organizações desportivas (Latour, 1994:142).
Certamente nesse Parlamento será preciso criar linguagens de
partilha com os outros, incluindo os seres que acreditamos não terem
linguagens. Estar atento a vozes que fomos encorajados a deixar de ouvir
é o que Silmara Lídia Marton designa como escuta sensível, uma forma de
pensar o mundo que certamente se coaduna com a nova Constituição
não-moderna. Pesquisadora do Grecom, Silmara analisa em sua tese de
doutorado defendida em 2008, os sons das paisagens, das histórias e da
musicalidade dos moradores de Areia Branca, na Lagoa do Piató, Rio
Grande do Norte, identificando aqueles que condicionam o patrimônio
natural e cultural do local. “Cada um dos encontros com a Lagoa e, em
particular, com Chico Lucas, foi uma lição de escuta, porque fui
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descobrindo sentidos e significados mais profundos e amplos para o termo
‘escuta sensível’ que sintetizam uma experiência de conciliação entre
sujeito, natureza e cultura.”, revela a autora de Paisagens sonoras, tempos
e autoformação (Marton, 2008:159).
Tal escuta do mundo pressupõe uma abertura cognitiva para as
diferentes vozes e situações da natureza, ligada e ao mesmo tempo
distinta do mistério humano e do universo. Para que tornemos essas vozes
audíveis e visíveis é preciso estar atentos e experimentar “[...] uma espécie
de perdição na contemplação das formas para libertar o olhar.”. Prestar
atenção significa, também, cuidar para não violar o silêncio das outras
pessoas, de outras culturas, pois o “não-dizer” é lugar “[...] dos muitos
sentidos que ainda estão por nascer no seu pensamento e na sua vida.”
(Marton, 2008:16, 165).

Contrária

à

dinâmica

das

grandes

metrópoles

do

mundo

contemporâneo, “[...] cujos cenários marcados pelo excesso de estímulos
visuais e auditivos podem levar ao esgotamento dos sentidos.”, Marton
compreende

que

o

estilo

de

escuta

de

alguns

interlocutores

da

comunidade do Piató tem, na experiência do sensível, uma forma mais
plena de se comunicar com a natureza do mundo e do humano (Idem:16).
Na

atualidade,

em

um

cenário

onde

prevalece

o

ritmo

cronometrado do relógio, pautado pela racionalidade e a racionalização
das relações humanas, a desaceleração desse nosso agitado estilo de vida
ocidental, cada vez mais submetido aos efeitos da tecnologia, parece ser
uma das questões chaves presente no Parlamento das coisas. Não é outra
a

indicação

feita

por

Edgard

de

Assis

Carvalho.

Referindo-se

à

necessidade das gerações futuras herdarem um meio ambiente cuja
qualidade seja pelo menos igual ao das gerações precedentes, o autor do
artigo Tecnociência e sistemas complexos contemporâneos, afirma que:
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O ponto de partida de qualquer iniciativa regida pela
sustentabilidade requer uma crítica contundente à civilização
tecnológica, que viabilize a mobilização de indivíduos e
sociedades contra a violentação da vida e a desolação da terra. O
planeta sinaliza um certo cansaço diante de vacas loucas, águas
contaminadas, dejetos tóxicos, catástrofes nucleares, androides
gênicos, máquinas espirituais e próteses corpóreas siliconadas.
Ao que tudo indica, a mutação contemporânea, regida por uma
taxa ampliada de acumulação material e imaterial que encanta
os donos do poder, vem gerando um desencantamento ampliado,
cujos sintomas são visíveis a olhares mais complexos e sensíveis.
(Carvalho, 2003b:78).

Para o antropólogo, uma desaceleração nos níveis tecnológicos,
acoplada a uma planilha de precauções ético-políticas, poderia vir “[...] a
restaurar o sentimento da totalidade e da harmonia, assim como a
unidade entre mente e matéria, entre ciência e vida tão desprezada
ultimamente.” (Carvalho, 2003b:87). Tal reforma, mais paradigmática que
pragmática, supõe o estabelecimento de um horizonte distinto daquele
experimentado por Victor Frankenstein no difícil convívio com a sua
criatura, considerada um fragoroso erro experimental. Nas palavras de
Carvalho:
Esse horizonte cognitivo-político requer a superação da imagem
do cientista ambicioso, isolado da natureza e dos afetos, criador
de criaturas. Em seu lugar, surgirá o cientista amoroso, mestiço,
arlequinado, selvagem, capaz de fazer dialogar o sensato e o
insensato, a solidão e a solidariedade, a universalidade e a
particularidade, o local e o global. Com isso, talvez seja possível
aplacar os monstros da razão e perceber que a vida é bela, apesar
das desavenças e domesticações que a historialidade imprimiu ao
cientista, compelindo-o a optar entre um racionalismo redutor,
uma utopia revolucionária e um idealismo apaixonado.
(Carvalho, 2003b:92).

Edgard Carvalho faz referências a vários autores cujas ideias,
acredito, seriam facilmente recepcionadas no Parlamento das coisas. Uma
oportuna lembrança, feita por Carvalho é a de Hans Jonas, autor que já
no início da década de oitenta propugnava pelo Princípio Responsabilidade
(2006).
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Argumentando contra as consequências devastadoras de uma
liberdade sem responsabilidade e do desejo de onipotência aliado a uma
recusa de responsabilidade, Hans Jonas afirma que é preciso “[...] ter
coragem para assumir a responsabilidade [...]” e compreende que
responsabilidade “[...] é o cuidado reconhecido como obrigação em relação
a um outro ser, que se torna ‘preocupação’ quando há uma ameaça à sua
vulnerabilidade.” (2006:351 e 352).
O novo cientista/pesquisador precisará certamente de coragem e
responsabilidade para assumir as causas e as consequências daquilo que
faz. Se pensar em restaurar a simbiose homem/natureza, por exemplo,
será necessário renunciar, com diz Hans Jonas “[...] à ideia de que haja
uma ‘natureza’ definida para o homem.” (Idem:345).
Mas é sem dúvida Edgar Morin (2007), pensador que desde os anos
cinquenta tem empreendido uma reflexão fundamental a respeito de um
método capaz de rejuntar, articular e fazer dialogar ciência e humanismo,
quem inaugura um novo patamar nas interpretações das questões éticas,
principalmente daquelas limitadas à experiência humana. Para o autor, a
ideia clássica da ética (como um conjunto de regras e preceitos
orientadores da conduta moral) é insuficiente, senão incompatível com um
pensamento que deseja, não apenas religar o que foi separado, mas
também abrir-se ao diálogo incerto com outros seres e coisas.
No livro O Método 6, Edgar Morin coloca a noção de ética em um
patamar epistemológico complexo e incerto, não circunscrito a um cálculo
moral de benefícios e de custos, questionando, por exemplo, a noção de
ética como campo individual de escolha desenraizado do mundo das
matérias e de tudo aquilo que foi um dia separado pelo pensamento
ocidental. Uma ética da complexidade, afirma Morin (2007), suporta os
riscos do desconhecido, da contradição e o mistério do incognoscível.
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Morin faz dialogar exemplos históricos, interpretações científicas e
construção literária, assumindo a relação por vezes ambígua entre ciência,
política e ética. Para o autor, atualmente, os cientistas não controlam os
poderes que derivam dos seus laboratórios, uma vez que a ciência
“gigantesca e onipresente” pode ser “[...] profundamente ambivalente na
sua natureza.”. Lembrando que a catástrofe nuclear e a catástrofe
ecológica seriam impossíveis sem o desenvolvimento da ciência, Morin
compreende, segundo os princípios da ecologia da ação, que a conquista
do saber e a atividade criadora dos homens tem, ao mesmo tempo,
poderes de manipulação e potencial de destruição (2007:69, 71).
Os espíritos formados por um modo de conhecimento que
repudia a complexidade, logo a ambivalência, não conseguem
conceber a ambivalência inerente à atividade científica, em que
conhecimento e manipulação são duas faces de um mesmo
processo. Em geral, a mentalidade formada por um modo de
pensar binário, que exclui a ambiguidade, não pode conceber que
a ciência seja, ao mesmo tempo, útil e nefasta. [...] De qualquer
maneira, dados os vínculos entre ciência-técnica-sociedade, a
introdução do controle e da regulação éticos nas sociedades
pressupõe reformas mentais, educativas, sociais e políticas.
(Morin, 2007:71, 75).

Em se tratando da questão educacional, torna-se cada vez mais
necessário um conhecimento abrangente que possibilite pensar a
complexidade dos fenômenos. O autor chama a atenção para a
necessidade de uma reforma que possa resultar em modificações na
maneira de se conceber a educação, hoje asfixiada pela “[...] cultura
disciplinar que fragmenta o conhecimento e a formação especializada que
torna

o

cientista

ignorante,

depois

indiferente,

à

problemática

epistemológica e, bem entendido, à problemática ética.”. A respeito dos
desafios impostos por uma reforma da educação capaz de nutrir-se de
uma cultura regenerada, oriunda da união da cultura humanista e da
cultura científica, dirá Edgar Morin que “O mundo dos intelectuais, que
deveria ser o mais compreensivo, é o mais gangrenado pela hipertrofia do
ego, pela necessidade de reconhecimento e de glória.” (Idem:73, 111 e
112).

126
Essa reforma das mentes pode ser conduzida pela educação, mas
infelizmente o nosso sistema educacional terá de ser previamente
reformado, pois está baseado na separação: dos saberes, das
disciplinas, das ciências; produz mentes incapazes de conectar os
conhecimentos, de reconhecer os problemas globais e
fundamentais e de apropriar-se dos desafios da complexidade.
Um novo sistema de educação, baseado no espírito de religação,
radicalmente diferente, portanto, do existente na atualidade, deve
ser instaurado. (Morin, 2007:170).

Não sendo possível constituir um lugar privilegiado para julgar as
outras culturas, o Parlamento das coisas reivindica uma ética complexa,
que valorize a autonomia e a abertura para a alteridade, que permita o
diálogo entre as diferentes formas de conhecimento e desfaça as amarras
que sustentam uma hierarquia de saberes e interpretações do mundo
pautadas pela exclusão de outras verdades, em particular dos saberes da
tradição, tratado de forma pejorativa como “popular”.

Fazer dialogar saberes plurais não significa tentar unificar a
diversidade. No lugar disso, deveríamos propugnar “[...] pelo diálogo e
complementaridade entre as distintas formas de ver e compreender o
mundo.”, como sugere Conceição Almeida, no artigo Uma ciência perto da
natureza, escrito para o livro Lagoa do Piató. Fragmentos de uma história
(2006a). Almeida defende a aproximação entre as várias formas de dizer
um mesmo fenômeno considerando que escolas e universidades, lugares
oficiais de transmissão de conteúdos científicos e da domesticação do
pensamento, muito podem ganhar com a diversidade de métodos de
leitura, classificação, hierarquização dos fenômenos do mundo praticados
pelo que denomina ‘intelectuais da tradição’ (Almeida, 2006a:114):
Aceitar que qualquer história é fragmentária e incompleta, e que
a coerência pode por vezes denotar a cristalização de uma
compreensão sem crítica, corresponde a uma maneira de
construir conhecimento longe das certezas e das verdades
unitárias e dogmáticas. A verdade é sempre parcial, incompleta,
inacabada. Podemos mesmo nos perguntar, como faz a filósofa
Salma Tannus Muchail, ‘há verdade(s)?’. Melhor aceitar que
qualquer observador profere verdades parciais porque é limitado
pelos dados que dispõe e por uma certa maneira de relacionar
esse dados e imprimir sentido a eles. Daí a necessidade de fazer
dialogar as várias compreensões sobre um mesmo fenômeno, de
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colocar em dúvida as certezas, de procurar o que há de
complementar nas interpretações antagônicas e opostas.
(Almeida, 2006a:11).

No texto de apresentação do livro A natureza me disse, de
Francisco Lucas da Silva (2007), Almeida volta a refletir sobre a temática
do diálogo entre saberes. A autora comenta a existência de três níveis de
leitura do mundo. O primeiro operado por sistemas vivos como plantas,
microorganismos e insetos; o segundo pelas populações tradicionais, dos
intelectuais da tradição, das sabedorias edificadas longe dos bancos
escolares e da educação formal; o terceiro nível é o do conhecimento
científico que se realiza “[...] por meio de uma escala de afastamento maior
em relação aos ‘objetos’ que pretende conhecer, dos quais fala, aos quais
imputa sentido e edifica interpretações.”. Almeida mais uma vez defende a
ideia do diálogo entre os saberes, afirmando:
Esses dois últimos níveis de conhecimento – exemplificados aqui
pelo conhecimento científico e pelos saberes da tradição – não
correspondem a níveis superiores e inferiores de conhecer. Eles
expressam, de fato, graus e escalas de afastamento da leitura do
mundo. Nas palavras de Lévi-Strauss, esses dois modos de
conhecer operam por estratégias distintas: um próximo da lógica
do sensível, outro afastado dessa lógica. Os dois, no entanto,
demonstram igualmente a universalidade do pensamento
humano que, diante das coisas, articula sempre as mesmas
operações construídas ao longo da história da nossa espécie:
identificar, distinguir, relacionar, hierarquizar, opor, construir
conjuntos significantes. Fazer dialogar essas duas estratégias de
pensar a natureza (que inclui o próprio homem, é bom lembrar)
reduz a escala de distanciamento da ciência em relação aos
fenômenos; permite exercitar uma escuta mais apurada de
outras linguagens que não se reduzem à linguagem das palavras;
ajuda a reorganizar em patamares mais complexos os
conhecimentos que dispomos para pensar melhor o novo século e
seus desafios. (Almeida, 2007:14).

Essas novas formas de expressão, de representação e comunicação
dos conhecimentos prefiguram “[...] uma reorganização da cultura e novas
práticas de vida dentro da própria academia.”, tanto quanto mantêm viva
a “[...] ideia de rejuntar, articular e fazer dialogar ciência e humanismo.”,
princípios tão caros ao pensamento complexo de Edgar Morin, diz Almeida
(Almeida, 2006b:22, 25).
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Ensinar a viver a condição humana articulando o estado prosaico
e o poético de nossa existência; assumir a incerteza, a
indeterminação e o acaso; exercitar a autoética como
pressupostos da ética coletiva são alguns dos princípios gerais
orientadores de uma nova prática educativa. (Almeida,
2006b:26).

Daí porque, tomando como ensinamentos as palavras de Conceição
Almeida, torna-se urgente investir contra a fragmentação disciplinar e
tentar traçar itinerários que religuem os diferentes conhecimentos
herdados das ciências exatas e das ciências humanas. Inventar na
cartografia da educação um conhecimento mais totalizador que não se
traduza em acúmulo e registro de informações e conteúdos adquiridos por
intermédio do ensino formal e onde estejam casadas, mescladas,
complementadas as ciências exatas e humanas, a cultura científica e a
cultura das humanidades.
Um claro desafio para educadores dispostos a tomar acento nesse
novo Parlamento, enriquecer os saberes culturais e interligar as duas
culturas, é acordar metáforas adormecidas nos estreitos e frios corredores
das ciências compartimentalizadas, como, por exemplo, a lição de amor ao
ensino e ao processo formativo presentes nas cartas trocadas por Pedro
Aberlardo e Heloísa no século XII. É também, o afastar-se dos terrenos
disciplinares, para poder ver e ouvir, através de uma escuta sensível,
paisagens que já começam a rarear em nosso planeta Terra. Tal escuta
permite descongelar métodos de pensar excessivamente mitificadores da
oposição entre natureza e cultura. É, por fim, revisitar e refletir a partir de
narrativas humanas de criação e perseguição a não-humanos, como a
história de um jovem cientista e sua estranha criatura, imaginada por
Mary Shelley durante o chuvoso verão europeu de 1816 no interior do
Villa Diotadi.

Para trocarmos de Constituição é condição necessária, embora não
suficiente, religar em lugar de fragmentar, e fazer a crítica ao acordo
epistemológico fundante da modernidade – esse que delimita o alcance e
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os objetos do conhecimento segundo a divisão entre domínios natural e
social – utilizado para repartir as coisas em dualidades intermináveis,
colocar o sujeito de um lado e o objeto do outro e separar contexto e
conteúdo da ciência. Os exemplos referidos neste trabalho mostram que
não será preciso partir de um marco zero, ou criar esse Parlamento “[...]
passo a passo, apelando para mais uma revolução.” (Latour, 1994:142).
A escola, entendida como o lugar formal da geração e transmissão
do conhecimento científico, não pode se reduzir à função de ensinar
verdades

cristalizadas,

conectadas

com

um

método

baseado

na

neutralidade científica, que mantenha a separação entre a cultura
científica e a cultura das humanidades, deixando patentes os efeitos de
uma visão parcial da experiência humana. A utilização de diversas
linguagens no processo de ensino e aprendizagem pode contribuir para
reconciliar a parte e o todo na sala de aula e mostrar que ciência e
imaginação não se excluem, mas se complementam, empenhadas que
estão na decifração de alguns Enigmas da cultura (Carvalho, 2003a).

Malgrado as dificuldades em abalar o sólido edifício do grande
paradigma do Ocidente e romper os rígidos protocolos estabelecidos pelo
acordo dos modernos, é preciso reconhecer os meios para refazer um
mundo no qual possamos coabitar e desenvolver novas representações
desses quase-objetos. Treinados pela educação familiar e escolar a afastar
o universo dos não-humanos de nossa imaginação, temos que reaprender
a conviver e dialogar com eles. Como diz Bruno Latour, “Se não mudarmos
o parlamento, não seremos capazes de absorver as outras culturas que
não mais podemos dominar, e seremos eternamente incapazes de acolher
este meio ambiente que não podemos mais controlar.” (Latour, 1994:143).
Uma ciência da complexidade, modalidade de interpretar o mundo que
questiona fragmentações, determinações, dualidades e causalidades,
reafirmadora da dialogia entre natureza e cultura, já se encontra em
construção. E foi nessa direção e com esse propósito que a presente tese
foi tecida.
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