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Breves considerações sobre o tema: Heisenberg e a história 
Antonio Augusto Passos Videira * 

1 INTRODUÇÃO 
É comum encontrarmos reflexões feitas por cientistas sobre a ciência. Em geral, elas dizem respeito aos fundamentos epistemológicos (i.e., quais são os objetivos de uma teoria científica?) e metodológicos (i.e., quais são os métodos adequados para que tais objetivos possam ser alcançados a contento?). Também são encontradas considerações de ordem metafísica, ou seja, referentes à constituição da realidade (quais são os objetos últimos e fundamentais que constituem a natureza ou a realidade?). Estas últimas questões são, contudo, mais raras, à medida que a relação entre a ciência e a metafísica não é simples. Não nos esqueçamos de que, durante muito tempo, a metafísica foi compreendida como uma concorrente da ciência.  
Para compreendermos as reflexões não estritamente científicas dos cientistas, é necessário analisar e entender as condições materiais e efetivas em que essas reflexões foram produzidas. Einstein defendia a necessidade de compreendermos principalmente as ações de seus pares, e não tanto as declarações deles. Esta afirmação deve ser entendida do seguinte modo: não é possível dissociar as teses epistemológicas e metodológicas das práticas dos cientistas. No entanto – e complementando a importância das práticas para a compreensão do que é a ciência –, vale lembrar que essas ações conduzem a nossa atenção às circunstâncias em que elas se dão. As práticas são localizadas no espaço e no tempo; acontecem em meio a interações; e são atravessadas por uma miríade de idéias, valores e princípios. 
Um exemplo interessante acerca da relação entre prática científica e o contexto acadêmico-político em que ela ocorre nos é fornecido pela trajetória de Werner Heisenberg. Suas reflexões sobre filosofia e história guardam intimamente a marca do tempo em que ele viveu. Mas que questões despertavam o interesse de Heisenberg? Alguns exemplos dados por ele no prefácio de Across the frontiers – um de seus muitos livros contendo suas reflexões filosóficas – são os seguintes: “Para onde está nos levando a tecnologia, agora que, com a liberação da energia atômica, todas as fronteiras prévias foram implodidas?”; “Qual é o conteúdo de verdade possuído pelas asserções científicas?”; “Pode existir acordo sobre os resultados da pesquisa e pode esse acordo contribuir para a compreensão entre as nações?; “Existem relações entre a ciência moderna e a arte moderna?”; “O que é que podemos aprender acerca da ciência moderna, de modo a sermos ajudados na solução de antigos problemas filosóficos?”. 
Heisenberg não pretendia dar respostas sistemáticas às perguntas acima, no sentido habitualmente compreendido pelos filósofos. Sua preocupação consistia fundamentalmente em mostrar de que modo o seu pensamento, tomando como ponto de partida o domínio da física atômica, foi levado, como que naturalmente, a investigar questões de complexidade crescente e que ultrapassam os limites daquele domínio. Heisenberg acreditava que a física atômica poderia conduzir tanto físicos quanto leigos à 
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formulação de questões que se situam para além das fronteiras da especialização científica. Ele defendia que a física atômica, desenvolvida no primeiro quartel do século XX, possibilitara a existência de um novo modo de pensamento, em muito diferente daquele outro, científico, até então predominante.  Afirmei acima que Heisenberg não pretendia dar respostas sistemáticas às perguntas que ele formulou em Across the frontiers – e isso é válido para vários outros de seus artigos que trazem uma preocupação filosófica. Creio que refletir sobre esta atitude de Heisenberg nos permite entender melhor de que modo a física se relaciona com a filosofia e com a história. Vale também dizer que ele não considerava a sua época madura o suficiente para produzir uma mudança radical em todos os domínios nos quais se faz presente a atividade humana. Essa observação faz com que esse físico alemão fosse especialmente cauteloso na apresentação das suas idéias, evitando toda e qualquer formulação radical.  Neste breve artigo, pretendo descrever a motivação de Heisenberg para pensar as relações da física tanto com a filosofia quanto com a história. Entendo aqui a expressão ‘descrever a motivação’ como uma análise das razões que o levaram a pensar como essas relações contribuiriam para a elucidação dos problemas que eram de seu interesse. Em outras palavras, não se procura aqui mostrar de que modo a filosofia e a história poderiam contribuir para a compreensão de tais problemas. Nossa intenção é determinar os papéis dessas disciplinas no convencimento sobre a importância desses problemas. Antes de continuar, quero observar que muitas das idéias aqui apresentadas não serão discutidas de modo exaustivo, dada a restrição de espaço1. 
2 QUESTÕES DE MÉTODO 

Praticamente, desde o início de seu envolvimento com essas questões, Heisenberg impôs a si mesmo como objetivo compreender de que modo a ciência de seu tempo transformou a noção de realidade e de que modo essa transformação também foi provocada por outras esferas separadas da ciência. A mudança que ele detectava na concepção de realidade herdada do Período Moderno não foi provocada somente pela ciência. Outras esferas, como a política e a religião, também contribuíram para tal modificação. Suas ações iriam no sentido de tentar reunificar as esferas da ciência, da política, da filosofia, da religião e da arte. Como já afirmado acima, para podermos compreender as idéias de Heisenberg, é importante conhecer as questões que o motivaram, bem como as circunstâncias históricas efetivas vividas pelo físico alemão enquanto ele produzia suas idéias. Em resumo, ao se preocupar com a história, Heisenberg o fez com um duplo objetivo, a saber:  1) entender o seu desenvolvimento interno de modo a oferecer uma resposta consistente às críticas e às acusações de cientistas como Lenard e Stark, os quais, ao defenderem uma física ariana, baseada na raça e no sangue, condenavam ao ostracismo a física teórica do século XX2;  2) compreender o surgimento do Nazismo.  Listamos a seguir alguns dos principais eventos vividos pelo físico alemão e que condicionaram o seu pensamento:  1) o surgimento da teoria da relatividade e da mecânica quântica. Heisenberg não as aceitava como revoluções científicas; para ele, essas duas teorias não chegaram a modificar a trajetória percorrida pela Ciência Moderna desde o seu surgimento – esta última, para ele, continuava a percorrer o mesmo caminho. Em xeque, havia sido colocada a visão científica de mundo consolidada no século XIX, a saber: o materialismo científico;  
                                                      
1 Apesar da importância de Heisenberg como físico e da celeuma provocada pela sua decisão de participar do projeto atômico 

do regime nacional-socialista, são pouquíssimos os estudos existentes sobre as suas idéias filosóficas. Dentre aqueles 
poucos que analisam as suas reflexões, destacam-se os trabalhos de Cathérine Chevalley.  

2 Sobre a defesa em favor da física moderna que Heisenberg elaborou contras as críticas de Lenard e Stark, ver Costa & 
Videira (2007). 
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2) a mecânica quântica obrigou a realização de uma revisão nos significados habitualmente associados a certas concepções clássicas, como objeto, objetividade, realidade e objetivo das teorias físicas. Essa revisão provocou o surgimento da física moderna;  3) a chegada do Nazismo ao poder máximo na Alemanha levou Heisenberg a se questionar acerca de como deveria se comportar enquanto tal regime durasse. Além dessa questão, ele refletiu sobre se o Nazismo seria uma conseqüência obrigatória do espírito alemão, sendo determinado por leis históricas. Corresponderia o Nazismo a uma necessidade histórica?; 4) o surgimento e a consolidação do movimento conhecido como Física Ariana e suas críticas à física moderna.  Esses quatro eventos estão entre as razões que fizeram com que Heisenberg se preocupasse em entender melhor a natureza da história. A descrição da sua concepção de história será feita por meio das seguintes questões:  a) o que leva um físico teórico a se preocupar com a história, e não apenas com a história da sua disciplina?;  b) de que modo os eventos vividos por Heisenberg condicionaram a concepção de história elaborada por ele? 
3 AS DIFERENTES FASES DA REFLEXÃO FILOSÓFICA  

Em geral – e ao longo de toda a sua vida –, Heisenberg preocupou-se em explicar as origens e as possíveis conseqüências das modificações sofridas pela física no século passado. As questões que prenderam a sua atenção podem ser, grosso modo, divididas em fases, respeitando-se a sua trajetória de vida. Tal correspondência não é casual, à medida que, no seu caso, as suas análises filosóficas sofreram a influência das circunstâncias do tempo em que foram produzidas. Em termos breves, a vida de Heisenberg pode ser descrita como segue abaixo, caso sejam privilegiados os grandes períodos históricos em que ele viveu: 1ª) 1901-1918: O fim da velha ordem social e política, criada por Bismarck [Império “Guilhermino”]; 2ª) 1919-1932: A superação da física clássica [República de Weimar]; 3ª) 1933-1945: A necessidade de uma nova ordenação das relações entre natureza e história [O Regime Nacional-Socialista]; 4ª) 1946-1976: A física e a sua contribuição para a construção de uma nova ordenação [A Alemanha Ocidental]. A cada uma dessas fases corresponde certo conjunto de questões sobre as quais Heisenberg refletiu – sem que com isso se depreenda que ele excluísse definitivamente questões passadas. Além disso, em cada uma dessas épocas, ele adotou certa atitude, por ele percebida como a mais fecunda para responder às questões. Vejamos quais foram algumas das questões que ele se colocou:  1) Fase correspondente aos anos entre 1901 e 1918: Heisenberg convenceu-se de que a velha bússola (em termos muito gerais, a velha visão de mundo) tinha se quebrado, o que levava ao seu abandono. Surgia, então, o problema da orientação que perseguiu Heisenberg ao longo da sua vida; 2) Fase correspondente aos anos entre 1919 e 1932: Como compreender, em termos epistemológicos, metodológicos e ontológicos, os resultados produzidos pela chamada física moderna, oriunda das criações da teoria da relatividade e mecânica quântica? Ou ainda: quais foram as conseqüências dessas criações para noções como verdade, teoria, experiência e validação de hipóteses. Para além das implicações nitidamente epistemológicas e metodológicas, Heisenberg percebia que a física moderna implicava uma mudança na concepção de realidade subjacente à física clássica. Isso o levou a perceber que a ciência não poderia desconsiderar questões metafísicas. Essa fase termina pela resposta negativa dada à seguinte questão: ‘Seria o positivismo a melhor concepção filosófica para caracterizar a física moderna?’; 
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3) Fase correspondente aos anos entre 1933 e 1945: Como refutar as teses da chamada física ariana? Heisenberg percebeu que as idéias defendidas por Lenard e Stark não eram estúpidas; elas deveriam ser levadas a sério; 4) Fase correspondente aos anos entre 1946 e 1976: Como reconstruir o sistema político alemão de modo a impedir o reaparecimento do Nazismo e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas compreendam as modificações na ordenação da realidade (Ordnung der Wirklichkeit) que estão sendo produzidas? 
4 A PERDA DE ORIENTAÇÃO 

Heisenberg iniciou as suas reflexões epistemológicas tentando compreender as transformações que ele mesmo havia ajudado a realizar no domínio da física. Um exemplo interessante dessa tentativa é a sua conferência de 1934 “Transformações recentes nas ciências naturais exatas”, que pode ser descrita em termos esquemáticos como uma tentativa de responder à questão “como caracterizar as modificações provocadas pela teoria da relatividade e pela mecânica quântica: seriam elas autênticas revoluções científicas?” As transformações científicas no campo da física não seriam revolucionárias, pois decorreriam de problemas colocados pelas novas experiências, as quais, quando descritas e explicadas por meio de princípios equivocados, geram inconsistências internas que só podem ser resolvidas com o surgimento de novas idéias (Heisenberg , 1979, p. 13). Nessa terceira fase, consolida-se em Heisenberg a percepção de que as crises eram indicadoras de modificações sofridas pela concepção de realidade (Wirklichkeit). Além dessa relação entre realidade e crise, Heisenberg passa a aceitar a idéia de que é impossível evitar o surgimento desta última; crises são naturais. Ao mesmo tempo em que procurava compreender de que modo seria preciso redefinir o conceito de realidade, Heisenberg se perguntava se o Nazismo seria uma conseqüência inescapável da história da Alemanha. Heisenberg também se perguntava sobre os objetivos da ciência, em geral, e da física, em particular. Esse questionamento decorria da sua percepção de que a noção de realidade da física moderna é diferente da física clássica, ainda que não fossem claros e inequívocos os pontos em que elas diferiam. Ele defende a tese de que apenas a compreensão da física moderna não é suficiente para o correto entendimento das transformações sofridas pela noção de realidade. A física é importante, uma vez que mostra a existência de modificações referentes à realidade; no entanto, a determinação exata dessa transformação não pode ser obra apenas dessa ciência. Heisenberg pretendia mostrar a necessidade de cientistas e não-cientistas levarem a sério o fato de que a realidade havia sofrido importantes modificações, as quais não poderiam ser devidamente compreendidas somente em termos epistemológicos e metodológicos. Para a física, a oportunidade de verificar o reconhecimento da existência de limites à epistemologia e à metodologia ocorreu com a física ariana e a sua defesa da extinção da física moderna. O Nazismo introduziu a política no interior da ciência. Heisenberg aprendeu que, a partir daquele momento, seria muito difícil manter a política longe dessa esfera do conhecimento, o que seria mais um sinal da modificação sofrida pela realidade. Com as modificações sofridas pela noção de realidade, modificou-se também a posição ocupada pelo homem no universo. O ser humano reconhece que passa a ocupar uma nova posição no universo à medida que a antiga bússola não funciona. Como, então, “descobrir” uma nova bússola, capaz de orientar a humanidade? 
5 O PAPEL DA HISTÓRIA 

A história passa a ser relevante no momento em que se torna indiscutível a impossibilidade – ou inutilidade – de se tentar determinar, recorrendo unicamente à ciência, a nova noção de realidade, bem como as causas do surgimento do Nazismo. A história, para Heisenberg, era um meio necessário para 
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que ele pudesse se orientar, para que fosse possível descobrir uma nova bússola. No entanto, é preciso reconhecer que esses dois temas estão muito separados entre si; um pertence à esfera da política; o outro, à esfera da ciência e/ou filosofia. Como é que Heisenberg reúne essas duas preocupações:  a) mostrar que a ciência não determina sozinha o que é a realidade?; b) como foi possível o Nazismo? A primeira preocupação implica a formulação explícita das seguintes perguntas: como foi possível pensar a ciência como sendo o único meio de determinar o que é a realidade? De que modo foi possível pensar que a ciência poderia e deveria necessariamente conduzir a humanidade a uma situação organizada, de tal modo que somente seria possível existir paz e felicidade? Por que o controle técnico sobre a natureza – possível, em grande parte, graças à ciência moderna – teria como conseqüência natural a paz e a felicidade da humanidade? Ou ainda como foi possível que se pensasse ser possível construir uma visão de mundo tomando como base apenas a ciência? A ciência está, de algum modo, ligada a certos processos espirituais existentes em cada época na qual ela existe. Mas como determinar – ou entender – esse modo de conexão entre a ciência e tais processos espirituais das diferentes épocas? As crises tanto na ciência quanto na política fizeram com que Heisenberg se perguntasse como é que elas são produzidas – para isso, ele teve que recorrer à história. Ou ainda: como avaliar, por exemplo, o surgimento de uma nova teoria científica? No caso da mecânica quântica, corresponderia ela a uma revolução, aqui entendida como sendo mais uma ruptura total com a física anteriormente praticada? Heisenberg não pensava assim. 
6 SERIA HEISENBERG UM DILETANTE EM FILOSOFIA? 

Apesar de ser autor de uma imensa produção filosófica, ainda que compreendida em sentido não estrito, tanto a preocupação de Heisenberg com a filosofia e com a história quanto sua interação com elas provocam suspeitas entre diferentes autores. De modo geral, as posições filosóficas de Heisenberg foram descritas segundo uma das três opções que seguem: positivismo, irracionalismo e operacionalismo. A principal razão dessa suspeita é que elas não seriam genuínas. Em outras palavras, haveria uma grande dose de diletantismo e oportunismo na sua relação com essas disciplinas. Sou da opinião que essas opiniões negativas se devem a mal-entendidos à postura de Heisenberg em relação à natureza e à função da filosofia nas discussões sobre a ciência. Numa época em que a filosofia lutava por garantir o seu espaço na estrutura universitária, incursões feitas por filósofos não profissionais começaram a ser vistas com maus olhos.  No caso particular de Heisenberg, existe ainda outra agravante. Como já observado, suas reflexões filosóficas não podem ser separadas – sob pena de não serem compreendidas – das circunstâncias históricas em que surgiram. Em outras palavras, é como se, para compreender as idéias de Heisenberg, fosse obrigatório conhecer os momentos e as circunstâncias da sua vida em que tais reflexões foram produzidas. Acima afirmei que as reflexões filosóficas de Heisenberg originam-se de sua prática científica. Penso que isso deve ser agora esclarecido. Esse esclarecimento é necessário ainda mais por que a sua prática não é suficiente para caracterizar por completo a natureza das suas preocupações filosóficas. Não haveria, assim, impedimento para que, da física, se chegasse à ética ou à reflexão sobre a natureza e a relevância da beleza.  Diferentemente do que defende uma determinada concepção acerca das relações entre ciência e filosofia, o exemplo de Heisenberg nos mostra um cientista ativo no processo de elaboração de um pensamento filosófico cuja origem não pode ser tão somente atribuída à ciência. Ao menos, não pode ser atribuída à ciência se esta última for pensada como se restringindo à formulação e à verificação de proposições (as leis e os modelos) referentes ao comportamento da realidade.  
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7 ALGUMAS INFLUÊNCIAS SOBRE HEISENBERG: BOHR E BURCKHARDT 
Influenciado por Niels Bohr, Heisenberg, já em fins da década de 1920, concluiu que era preciso compreender o novo significado que a noção de realidade deveria incorporar após as modificações por ela sofridas com o surgimento das novas teorias científicas, em especial as teorias físicas. Mas, se Bohr é importante para que Heisenberg reconhecesse a importância do problema, veio de Jacob Burckhardt a influência capital no que diz respeito ao procedimento adotado para decifrar os sinais que nos sugerem de que modo a realidade se transformou, bem como as prováveis conseqüências dessas mudanças.  É bem conhecida a influência que Burckhardt exerceu sobre Heisenberg. Elisabeth, sua esposa, na biografia que escreveu sobre o seu marido, afirma que era freqüente encontrá-lo durante a guerra com as Considerações sobre a história universal nas mãos, tendo esse livro o poder de tranqüilizá-lo. Um exame mais atento, contudo, nos mostra que são várias as razões que nos conduzem a procurar em Burckhardt uma fonte essencial da concepção de história de Heisenberg.     O historiador suíço enfatizava a descontinuidade em sua descrição dos eventos históricos. Burckhardt nunca pretendeu desenvolver uma filosofia da história, isto é, nunca pretendeu compreender as leis que determinariam o curso dos eventos; ele simplesmente não acreditava nisso. Também, neste ponto, Heisenberg segue Burckhardt. Outro ponto semelhante diz respeito ao fato de Heisenberg acreditar que modificações no real corresponderiam a transformações no plano do conhecimento e a crises político-sociais. Que para ele tal pergunta fosse importante, parece-me possível constatar por meio da relação que ele construiu entre Colombo, Lutero e Copérnico. Podemos pensar que Colombo representa o plano político; Lutero, o ético-religioso; e Copérnico, o do conhecimento.  No entanto, seria insuficiente tentar dividir a importância desses personagens por meio dos critérios que sugeri. As suas realizações, segundo o próprio Heisenberg, ultrapassam as fronteiras do que desejavam fazer e do plano em que se movimentavam habitualmente. Colombo é importante porque descobre a América sem o querer; seu objetivo era outro: descobrir uma nova rota para as Índias. Sua descoberta só foi possível porque ele acreditou fervorosamente na esfericidade da Terra, que acabou por ser comprovada como uma outra viagem, a de Fernão de Magalhães. Assim, Colombo é fundamental pela crença fervorosa que nutria pelo seu objetivo. Já Lutero é importante para o estabelecimento da diferença entre ser o corpo de Cristo e significar esse mesmo corpo. O pão, tornado sensível por meio da visão, não se reduz à sua materialidade quando comparado a Cristo. A sua relação com Cristo é imaterial. O seu sentido não é, portanto, determinado pelos sentidos ordinários e nem pela noção de matéria, tal como esta é estudada pela ciência ou acessível por meio do senso comum. Finalmente, Copérnico é responsável pela derrocada do sistema de mundo aristotélico-tomista. Evidentemente, ele não foi o primeiro e nem o único a realizar isso. Todavia, suas idéias colocaram por terra a validade da física aristotélica, levando ao surgimento de um novo tipo de conhecimento, concretizado pela física relativista, elaborada primeiramente por Kepler e Galileu, e, posteriormente, por Descartes e Newton. O objetivo de Copérnico não era o de provocar uma revolução, tal como nós entendemos contemporaneamente esta noção, mas, sim, o de facilitar o cálculo das órbitas celestes. Certamente, ele acreditava no Sol como centro do universo, mas não desejava abalar os fundamentos do aristotelismo.  Os três exemplos acima mostram que, muitas vezes, não é possível prever os efeitos dos eventos históricos. Além disso, os efeitos desejados explicitamente eram outros e mais modestos do que aqueles que acabaram por notabilizá-los. Heisenberg pensava que esses eventos poderiam, corretamente, ser considerados como os fundadores dos Tempos Modernos. Eles determinaram o fim de uma época, a Idade Média, provocando o que Heisenberg aparentemente considerava ser uma autêntica revolução. Mas, para que esses eventos pudessem ter os efeitos que conhecemos, era necessário que houvesse um “substrato” comum a todos eles. 
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8 A NOÇÃO DE REALIDADE À LUZ DA HISTÓRIA 
Outro ponto inquestionável para Heisenberg é que essa nova e obscura noção de realidade imporia mudanças aos seres humanos e às sociedades. Isso ocorre porque, para ele, a noção de realidade não é apenas determinada pela ciência. Esta é, certamente, um “meio” para que ela seja conhecida. Mas não é o único e nem sempre o melhor. A realidade compreende mais esferas do que aquelas que podem ser alcançadas pela ciência. Na Época Moderna, a noção de realidade perdeu a sua ordenação, deixando de ser uma totalidade. Além desse desmembramento, ocorreu também uma hierarquização entre as suas esferas. A partir de Copérnico, a esfera mais fundamental passou a ser aquela que fundou a noção de realismo científico. As outras esferas, inclusive, deveriam se organizar a partir desta primeira. O lema positivista – conhecer para prever; prever para prover – pode ser mencionado como justificativa para essa afirmação. À medida que a física moderna – aquela originada a partir dos surgimentos da teoria da relatividade e da mecânica quântica – produziu modificações na concepção de realidade, a noção moderna de realidade teve que ser abandonada. Certamente que este abandono não poderia se dar de modo automático. 

9 A ORDENAÇÃO DA REALIDADE 
Heisenberg, em diversos de seus escritos, afirma que a física moderna não implicou o desaparecimento da chamada física clássica. As modificações sofridas pela noção de realidade podiam ser igualmente notadas nas outras esferas. Apesar de ser possível encontrar suas observações sobre a mudança sofrida pela noção de realidade em vários de seus textos, há um que merece consideração particular. Esse trabalho foi escrito nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, e Heisenberg nunca quis publicá-lo em vida. Trata-se de uma obra densa e escrita de modo a não poder ser compreendida pela censura nazista. É nesse texto, escrito sob a forte influência de Goethe3 e publicado pela primeira vez em 1984, que se encontra o “núcleo duro” da concepção de história e de seus processos de desenvolvimento.  A base do pensamento de Heisenberg continuava a ser Burckhardt. Desse modo, a história não poderia ser vista como um processo contínuo, linear, teleológico e suave. De acordo com Catherine Chevalley, é possível encontrar no Manuscrito inúmeras passagens que nos remetem à descontinuidade: 
Na história dos homens, destacam-se claramente épocas diferentes, nas quais a estrutura da realidade 
sofreu modificações. [...] Numerosos indícios fazem pensar que uma modificação profunda da realidade é 
preparada em nossa época. [...] O fato de que a imagem de realidade foi fundamentalmente transformada 
no curso dos últimos decênios, no interior mesmo das ciências da natureza, não pode ser um acaso. 
(Heisenberg, 1992, p. 22) 

Heisenberg analisava e avaliava essas situações extracientíficas a partir de eventos vividos por ele próprio. Tal atitude, além de tornar mais real o seu relato e as suas discussões, tem também o mérito de evitar generalizações ou, ainda, de usá-los para “comprovar” teses filosóficas ou políticas. Para Heisenberg, as situações enfrentadas pelos indivíduos, cientistas ou não, só fazem sentido quando circunscritas pelos vínculos que realmente estiveram presentes durante tais ocasiões. Apesar de a história poder ensinar lições, essas só são úteis se incorporadas às novas situações em que são empregadas. É como se a história impedisse a formulação de leis gerais e universais. Heisenberg não pretende, portanto, dar lições de moral a quem quer que seja. Para se julgar, o que, segundo ele, parece inevitável, dada a condição humana, é preciso conhecer, da melhor forma possível, as circunstâncias em que as decisões foram tomadas. Os valores sem a restrição imposta pelas circunstâncias são inutilizáveis. É certo que podemos pensar a partir de situações vividas por outros, mas desde que 
                                                      
3 A noção de ordenação da realidade – Ordnung der Wirkilchkeit, em alemão – é de Goethe; Heisenberg a segue integralmente. 
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consigamos apreender delas o melhor possível. Somente nesse caso, podemos nos inspirar nos exemplos de outros seres humanos. Ainda, segundo Chevalley, Heisenberg incorpora em seu texto de 1942 três elementos fundamentais da concepção de história exposta em Considerações: a orientação anti-sistemática; a insistência sobre a descontinuidade dos processos históricos; e uma forma sofisticada de contingência: “Com efeito, encontra-se no Manuscrito de 1942 uma posição com relação à necessidade e à contingência que é, ao mesmo tempo, muito particular e, segundo todas as aparências, idêntica àquela de Burckhardt” (Chevalley, 1998, p. 100). Desde a ascensão do Nazismo ao poder na Alemanha, Heisenberg viu-se confrontado com uma velha questão: o que pode fazer o indivíduo para deter ou fazer avançar os eventos que acontecem em seu próprio tempo? Outra maneira de formular esta questão é a seguinte: como deve se orientar o indivíduo em sua época? Essa última questão pode ser radicalizada, ganhando a seguinte formulação: como deve se comportar um indivíduo numa época de crise na qual a situação em geral é instável? De certo modo, o Manuscrito de 1942 é a resposta que Heisenberg elaborou para responder às questões acima.  Defrontado com as decisões nazistas, responsáveis pela derrocada de um antigo princípio que regia a atitude dos cientistas alemães (a ciência não se mistura com a política), Heisenberg encontrava-se, num primeiro momento, sem saber como agir. As ações dos nazistas referentes à vida universitária afetaram irremediavelmente o modus vivendi no qual Heisenberg havia se formado. O mundo no qual ele havia se criado foi facilmente destruído pelo governo nacional-socialista. Heisenberg sentia que devia tomar decisões, só que desconhecia quais seriam elas.  Mas, ao mesmo tempo em que afirma estar desorientado e ser por demais ligado ao seu país natal, Heisenberg conclui, seguindo a opinião de Burckhardt, que as guerras e as revoluções são inevitáveis, o que obrigaria aos seres humanos a aprender a conviver com elas. Desse modo, o importante é aprender as razões responsáveis pelos seus surgimentos. Somente isso poderia evitá-las. A rigor – e como nos é dito por Heisenberg –, esta é uma tarefa inútil. Nada pode deter o surgimento de uma crise aguda. O melhor a fazer é aprender a conviver com elas. Não há nada que “[...] o indivíduo [possa] fazer para impedir que a grande massa de pessoas enverede pelo caminho errado” (Heisenberg, 1996, p. 201). Nesta passagem, ele mostra acreditar que o seu tempo é determinado pelas massas. Diante delas, o indivíduo nada pode – devendo-se, no entanto, evitar a disseminação de que existam regras gerais capazes de determinar de que modo o indivíduo deveria se comportar. Uma vez mais, o indivíduo está isolado, e as suas decisões só podem ser justificadas por ele próprio, não sendo importante – porque talvez impossível – esperar que os outros o compreendam e aceitem a sua decisão. Ou seja, contra a sua época, o indivíduo pouco pode fazer.  No que diz respeito às razões responsáveis pelo surgimento do Nazismo, Heisenberg, com a ajuda da concepção de história de Burckhardt concluiu que Hitler não foi o produto de nenhuma “necessidade histórica”, mas, sim, o sintoma contingente de uma crise geral sofrida pela civilização, em especial pela sociedade alemã. A inevitabilidade da guerra nada mais seria do que um processo provisório – ainda que intermitente – na história da humanidade. Ou seja, uma guerra não dura para sempre, mas ela pode sempre ocorrer.  
10 CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão, é possível afirmar que, para Heisenberg, a história ensinaria aos homens que as crises são inevitáveis e imprevisíveis. Assim, a única atitude que poderia ser adotada seria a de enfrentá-las do melhor modo possível, o que significaria tentar compreender as razões para os seus surgimentos. Também as razões seriam determinadas ao se recorrer à história, uma vez ela torna possível a comparação em uma ampla escala temporal. Quanto à filosofia, ela seria útil, pois mostraria 
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que a felicidade seria uma opção inatingível, havendo espaço, contudo, para a busca de certo equilíbrio – sempre instável – entre o indivíduo e o seu tempo. Se a minha descrição do pensamento de Heisenberg estiver correta, é possível supor que, para ele, seria possível estabelecer uma interação equilibrada entre ciência, filosofia e história. 
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