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As relações entre ciência e história da ciência segundo Paolo Rossi  
Antonio Augusto Passos Videira *  Rodolfo de Silva de Souza # 

1 INTRODUÇÃO 
Nos filmes de Harry Potter, passado e presente, magia e realidade se entrelaçam a tal ponto que se torna impossível distinguir magia do que não é. A constituição física dos trouxas e dos seres humanos é, ao menos até aonde a nossa vista alcança, igual. Além disso, bruxos podem sentir como nós; lembrem-se de que a força peculiar de Harry é a sua coragem, aliada à sua bondade. Trouxas (os seres humanos) e bruxos, mesmo que vivendo em mundos separados, podem, ocasionalmente, se encontrar e mesmo conviver. Mais do que isso, um casal de trouxas pode gerar uma bruxa, e uma com poderes maiores do que outros bruxos “puros”, como é o caso de Hermione. À primeira vista, não é simples traçar limites entre o mundo dos humanos e o mundo dos bruxos. Tal dificuldade não significa que diferenças não existam, mas somente que as classificações não recobrem completamente as coisas e os objetos que descrevem. É fácil enganar-se. Na obra do historiador italiano Paolo Rossi, algo parecido acontece. Passado e presente convivem, como se fosse impossível não apenas distingui-los, mas principalmente separá-los completamente. Como é lembrado por Rossi através das palavras de Karl Löwith: a história é, ao mesmo tempo, mais e menos do que o passado (Rossi, 2003, p. 30). Em outras palavras, a história não consegue apreender e aprender o passado; este teima em fugir aos conceitos históricos, ou não, usados para organizá-lo inteligivelmente. Cientistas e filósofos do presente dialogam com seus colegas do passado sem que surjam problemas de comunicação. A vasta obra Paolo Rossi constitui um magnífico passeio por pensamentos científicos e filosóficos há muito esquecidos, desacreditados ou ainda mal interpretados. Ainda que magníficas, porque interessantes e instrutivas, dado que nos deparamos com idéias e personagens desconhecidos para nós, as histórias narradas por Rossi também guardam um agradável sabor de novidade, mas que igualmente trazem, ao seu final, certo gosto amargo. As histórias contadas por Rossi, mesmo que nos ensinem bastante sobre o passado, parecem nos deixar tontos a ponto de não reconhecermos mais quem somos ou como chegamos a ser aquilo que pensamos ser. Rossi parece se deleitar em mostrar que as histórias que nos foram contadas não passam de fábulas, não podendo ser consideradas verídicas ou autênticas. Sua escolha recai sobre o seu objetivo de trabalho: desmontar a historiografia da ciência, particularmente aquela que se denomina moderna, o que faz por meio do recurso aos originais de séculos anteriores. Assim, mais do que ensinar sobre esses séculos e épocas, Rossi parece querer nos ensinar que aquilo que pensamos ser a ciência do passado não é mais do que uma quimera, algo impossível de ser organizado por meio de um único molde.  A conseqüência dessa conclusão é também importante: as nossas atuais concepções de verdade, conhecimento, progresso, bem como o papel da filosofia, para ficarmos com uns poucos tópicos 
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investigados por Rossi, não têm a base que nós normalmente lhes atribuímos. Em suma, ao mostrar os erros cometidos pela historiografia, Rossi contribui para desmontar o nosso presente. Apesar de suas conclusões guardarem certo traço negativo e amargo, Rossi não é movido por um sentimento destruidor. Sua intenção é muito mais nos convencer que o passado não pode ser usado para garantir segurança para o presente, e muito menos para o futuro. Tudo isso, e permitimo-nos repetir algo já dito, por que o passado não pode ser compreendido a partir de uma única forma historiográfica ou de único modelo filosófico. 
2 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA HISTORIOGRAFIA DE ROSSI 
Antes de prosseguirmos, tomaremos a liberdade de relembrar aos presentes algumas das características marcantes da obra de Rossi. Evidentemente, seremos superficiais. Ainda nos anos 1950, o historiador italiano publicou um livro sobre Francis Bacon, no qual, diferentemente do que se tentou anteriormente, como o escrito por Liebig, ele mostrava que o lorde chanceler não era, em hipótese alguma, um precursor da filosofia positivista ou mesmo um defensor estrito do empirismo. A análise do pensamento de Bacon fez com que Rossi passasse a considerar mais pormenorizadamente as relações, construtivas ou não, entre a alquimia e a filosofia experimental. Esse tema já havia sido abordado no livro sobre Bacon. Cumprida essa segunda etapa, e como que naturalmente, Rossi investigou as ligações entre magia e filosofia natural no início da modernidade. Em seguida, debruçou-se sobre a natureza da transformação ocorrida nesse período e se ela deveria ser considerada uma autêntica revolução científica. Já nesse momento, passagem da década de 1950 para a seguinte, era claro o distanciamento de Rossi com relação a discussões acerca de continuidades e descontinuidades presentes na história, bem como da oposição entre externalismo e internalismo. Outro traço marcante da historiografia de Rossi – muito conhecido nos dias de hoje, mas que era na década de 1960 pouco comentado – consiste na importância dada ao papel desempenhado por saberes como magia, gnose, filosofia hermética e teologia no nascimento da ciência moderna. Nesse sentido, Rossi coloca-se em oposição às historiografias tradicionais sobre a ciência que são, em geral, de inspiração iluminista, positivista, anglo-saxônica e marxista. Em suma, Rossi discorda das historiografias que tenderam a dar uma importância grande a esquemas epistemológicos para a historiografia. Em parte, é possível entender as conclusões obtidas por Rossi, delineadas já pelo enquadramento que adotou no inícío de sua carreira, pelas influências que recebeu daqueles que, muito provavelmente, foram os seus grandes mestres: Antonio Banfi e Eugenio Garin. Não é fácil sistematizar o pensamento de Rossi. Naquilo que nos parece ser uma atitude deliberada e consciente, o autor de Os filósofos e as máquinas discorre sobre temas enfatizando as suas complexidades, as suas ambigüidades e as suas diversidades. Ainda assim, e correndo o risco de sermos excessivamente superficiais, arriscamo-nos a sugerir três tópicos como sendo vitais para que Rossi articule temas tão amplos como a comunhão entre a magia e a ciência moderna, as finalidades desempenhadas pelas artes de memorização, a combinatória luliana e os projetos de línguas universais para a idéia de um método científico e de uma enciclopédia e classificação de todos os saberes, a nova astronomia e suas implicações para o fim do antropomorfismo, a avaliação das artes mecânicas neste período e suas conseqüências para o modo de considerar a relação arte-natureza, a controvérsia sobre o estatuto ontológico dos fósseis, entre outros. Os tópicos que escolhemos são os seguintes: 1. a crença na existência de uma entidade unitária denominada ‘ciência moderna’; 2. a crença na existência de um método que seria o método da ciência moderna; 3. a crença de que esse ‘método científico’ seria o fator determinante do crescimento da ciência. Alguns comentários sumários sobre esses três pontos. Sobre a primeira proposição. Aquilo que identificamos como ‘ciência moderna’, não se reduz às chamadas ciências clássicas, como astronomia, física ou geometria. Ela resultou da interação entre esses 
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saberes clássicos – oriundos de uma tradição muito antiga – com as novas ciências experimentais de inspiração baconiana, como o magnetismo, a termodinâmica ou o estudo dos fósseis. A Revolução Científica não se esgota apenas nas transformações ocorridas nas ciências clássicas, mas também na gestação e emergência de novas ciências, novos territórios e famílias de problemas. Baconismo, galileísmo, cartesianismo, newtonismo, leibnizianismo, são programas (ou metafísicas) que recobrem tendências e problemas diversos, são entidades variáveis no tempo e não são facilmente isoláveis. Sobre a segunda proposição, que diz existir um método que seria adotado pela ciência moderna, muitas vezes esquece-se (i) que a ciência do século XVII foi simultaneamente galileana, cartesiana e baconiana; (ii) que a distinção entre os métodos de pesquisa matemático-dedutivo e experimental-indutivo foi considerada como real naquele tempo; (iii) que a distinção entre esses dois métodos estava ligada a duas imagens diferentes da ciência, a primeira privilegiava a audácia das hipóteses e das antecipações apriorísticas da experiência; já à segunda importava os experimentos repetidos, as classificações e as descrições. Essas imagens da ciência correspondiam a imagens diversas de se conceber a natureza: a primeira concebida como ordem geométrica, como obra de um Deus que compõe o mundo como realidade escrita em linguagem matemática, a segunda como selva, ou como um desconhecido e infinito oceano (referência à célebre metáfora baconiana), como um labirinto no qual para nos orientarmos o método ofereceria um tênue e frágil fio. Sobre a terceira proposição, que resumidamente nos diz que o método científico orienta o desenvolvimento da prática científica e de sua história, Rossi afirma: uma tradição de pesquisa consta de compromissos e interações metodológico-ontológicas, fornecendo uma série de diretrizes para a construção de teorias. Rossi nos conduz aos problemas empíricos da ontologia, que é própria daquela tradição, além de apontar métodos de pesquisa aceitáveis para questionar sobre alguns problemas e, finalmente, para construir teorias. A historiografia da ciência de Rossi pode ser vista como um remédio eficaz contra as tentativas apressadas de qualificar os pensadores do passado como revolucionários ou de reconhecer neles elementos de extraordinária modernidade. Em outras palavras, Rossi nos adverte sobre a relevância das origens históricas de determinadas posições conceituais e a persistência de temas e motivos culturais muito antigos, inclusive onde se pensava ser capaz de refutar toda uma tradição. A metodologia de Rossi é clara. Tomando como ponto de partida algo que pode ser considerado como evidente por muitos, Rossi afirma que o diálogo com o passado deve, obrigatoriamente, começar com um diálogo com o presente, com a atualidade do historiador. Assim, é preciso conhecer as obras contemporâneas, e não apenas essas, publicadas sobre temas como a astronomia copernicana, as idéias de Francis Bacon ou ainda sobre como o tempo passa a integrar as ciências da natureza. É através do diálogo com a historiografia – isto é, com os escritos de outros historiadores e filósofos - que se torna possível realizar um dos principais objetivos de todo e qualquer historiador, ou mesmo de todo e qualquer intelectual, a saber: dialogar com o seu tempo com o objetivo de compreendê-lo.  Mas, se a metodologia de Rossi é efetivamente compreensível, como todo leitor de seus trabalhos pode facilmente verificar, isso acontece não por que ele tenha nos escrito diretamente sobre ela, produzindo manuais com regras de como compreender o passado. A metodologia de Rossi surge do diálogo que ele conscientemente estabelece entre as obras de seus colegas e os “objetos” de estudo destes últimos. Rossi atua como se colhesse nos escritos de Bacon, Descartes, Vico, Newton, Galileu, entre muitos outros, passagens que refutassem cabalmente colegas como Alexandre Koyré e Michel Foucault. A menção a esses dois últimos autores não é casual. Rossi alimenta uma enorme desconfiança pela história epistemológica francesa. Sua desconfiança decorre do fato de que essa mesma historiografia toma como válidos certos princípios e teses, oriundos da epistemologia racionalista, para organizar e, assim, tornar compreensível o passado. É como se para Koyré e Foucault, o passado não fosse compreensível através das idéias e concepções geradas por aqueles que o viveram. O passado, enquanto objeto para a história, seria, portanto, ininteligível, cabendo ao presente organizá-lo 
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compreensivelmente. No caso de Foucault, por quem Rossi nutre um misto de admiração e repugnância, o “pecado” do filósofo francês foi o de acreditar na existência de epistemes de época. Cada época histórica se realizaria segundo um a priori histórico que, em uma determinada época, recortaria na experiência um campo de saber possível e definiria a forma de ser dos objetos que neles aparecessem. Na tipologia de Bacon aceita integralmente por Rossi, Foucault é uma aranha que se toma por uma abelha. Os panoramas históricos que descreve são amplos, mas vazios de conteúdo. Nos termos do nosso autor: 
Sobre a fragilidade das construções temporais, sobre a inconsistência dos séculos monoparadigmáticos, 
sobre o caráter totalmente imaginário de entidades do tipo “episteme de um século”, sobre as caricaturas 
da época barroca, do iluminismo ou do positivismo construídos neste século [XX] pelos pós-modernistas 
ou pelos seguidores de Foucault, já insisti longamente no passado [...] (Rossi 2000, p. 16) 

Contudo, é bom deixar claro que Rossi não critica apenas Foucault e Koyré. Sua crítica atinge aos filósofos em geral, uma vez que estes possuem a tendência de negar “a variedade e a multiplicidade das tradições [e] a irremediável variedade das idéias”. Para os historiadores, ao contrário, a variedade é interpretada como fisiologia normal e não como patologia; a história “é uma viagem não programada”. Entre os filósofos, o sentimento criado pelo comportamento dos historiadores é, segundo Rossi, o de enfado. Os filósofos não têm uma verdadeira curiosidade pelo passado, este só lhes é interessante se adequado aos seus conceitos e esquemas apriorísticos. O passado serve apenas como fonte para a comprovação dos esquemas inventados pelos filósofos. Por exemplo, os filósofos insistem em ver o início do período em que surge a chamada Ciência Moderna como sendo ou baconiano ou galileano ou newtoniano, esquecendo-se de que ele foi tudo isso ao mesmo tempo. Rossi não nega a possibilidade de uma organização, tal como a realizada pela filosofia. Ela não apenas existe, mas como é infelizmente influente, configurando opiniões e pensamentos. O exemplo mais contundente é a noção de progresso, geralmente entendida como algo linear e cumulativo. Contudo, isso não pode se dar ao preço de uma imagem que descreveria os resultados como tendo sido facilmente obtidos. Para que isso fosse possível, seria necessário pensar que o desenvolvimento, ou melhor, a transformação por que passou e passa a ciência, teria sempre seguido a mesma trajetória. Recorrendo aos ensinamentos que ganhou de seu professor Eugênio Garin, Rossi nos ensina que isso está muito distante da verdade. Essa organização ocorreria graças ao fato de que a ciência é, antes tudo, algo que efetivamente obtém resultados. Assim, a história da ciência, pouco importa se whig ou anti-whig, seria a descrição de como tais resultados foram obtidos. Nas palavras do próprio Rossi: 
Na história estão presentes e têm estado presente, continuamente, opções e alternativas. As chamadas 
épocas “unitárias” o foram somente em aparência e a história dos vencidos é tão importante como a dos 
vencedores. Uma das tarefas que têm os historiadores é buscar alguma maneira de fazer reviver estas 
alternativas, estas opções, estas crises; é de analisar as diferentes “razões”; é de dar conta da copresença de 
diferentes programas e diferentes tradições. Neste sentido (e apenas neste), a história [e, como se dizia em 
uma época, mestra da vida: dá sentido à variedade de posições, de sua [natureza] provisória, da tenacidde e 
da persistência das tradições, do emergir trabalhoso do novo. (Rossi, 1990, pp. 216-217) 

Um outro problema causado pelas histórias contadas pelos filósofos é que nelas não há espaço para metáforas, analogias e similtudes: o que importa são conceitos. São estes últimos os únicos instrumentos capazes de evitar as patalogias e resolver as crises. Os historiadores, diferentemente dos filósofos, interessam-se por problemas, isto é, mais importante do que conhecer as soluções dadas para certos problemas é conhecer a estes. A preferência por problemas explica a desconfiança com relação aos conceitos. A ênfase no não-reducionismo do trabalho historiográfico, em detrimento da análise conceitual, é o ponto crucial do pensamento de Rossi. É no dar-se dos acontecimentos históricos que se pode perceber que as teorizações lógicas, oriundas de sínteses e deduções de conceitos previamente construídos para o fenômeno em questão, são limitadas. A inteligibilidade de um fenômeno é alcançada através de 



 

 134 

elementos, que nem sempre são objetiváveis ou que podem ser explicitados. Recuperando algo dito anteriormente: analogias, metáforas, similitudes, raciocínios simbólicos, são raramente levados a sério pelos filósofos. Contudo, o próprio jogo da justificação e da argumentação racional não funcionaria sem a interface com esses outros elementos. Levar em consideração esses elementos é tarefa fundamental para o historiador. A história não é uma construção lógica, é uma narrativa construída basicamente sob bases hermenêuticas. Como tal, na tentativa de compreender os elementos que estiveram em jogo nos fenômenos históricos, a construção analítica não dá conta de explicá-los, pois esses mesmos elementos não se deixam facilmente sistematizar em cadeias lógicas, sob o risco de sofrerem simplificações grosseiras. A narrativa histórica é uma construção interpretativa que envolve tanto o próprio narrador juntamente com a análise historiográfica em diversas camadas de complexidade. Como Rossi nos mostra, a tentativa de compreender fenômenos históricos nos leva a regiões fenomênicas diversas, as quais, à primeira vista, não parecem interligadas, por exemplo: a escolha do método científico nas origens da modernidade entrelaçava-se com debates sobre a busca da paz entre as seitas religiosas. Diferente do que sempre fizeram os filósofos em sua maioria, onde qualquer consideração historiográfica só ganha vigência no interior de uma filosofia da história, e cujo sentido é apreendido para além de todo devenir da própria história, Rossi determina o sentido dos fenômenos históricos na própria tentativa de compreensão destes. Não se faz história sem o recurso à historiografia; as duas coisas caminham juntas e sem qualquer anterioridade lógica ou primado epistemológico de uma sobre a outra. No restante deste trabalho, abordaremos um tema que perpassa a historiografia de Rossi como um todo. Suas análises sobre a origem da idéia de progresso mostram-se paradigmáticas para ilustrarmos as nossas idéias. Paradigmáticas por causa da miríade e pluralidade de elementos – alguns contraditórios entre si – que estiveram presentes na gênese deste fenômeno. A história da idéia de progresso pode ter duas finalidades. Uma seria mostrar a presença de elementos incontroláveis e plurais que estão por trás do nascimento das ciências, o que por sua vez nos mostra a esterilidade das discussões acerca do primado epistemológico do contexto da justificação sobre o contexto da descoberta ou os velhos debates sobre internalismo e externalismo, temas caros durante décadas para os filósofos da ciência. A outra finalidade seria desfazer determinados mitos tecidos em torno da modernidade que de modo direto ou indireto se ligam a incompreensões quanto às diferenças existentes entre a noção de progresso seiscentista e setecentista com a oitocentista e novocentista. Apesar de ter existido uma concepção de progresso humano ligado à revalorização das artes mecânicas durante a modernidade, existem diferenças cruciais quanto ao que compreendemos por progresso e o que os pais da ciência moderna entenderam por tal noção. Em um sentindo amplo de progresso científico, ele implica que: (i) o saber científico aumenta mediante um processo para o qual contribuem diferentes gerações (as tradições científicas) e nunca se completa; (ii) o progresso é um processo imanente à própria história; e (iii) o progresso da ciência e da técnica favorece o progresso político e talvez o moral. A primeira proposição – com algumas reservas – está presente nos pais fundadores da ciência, a segunda e a terceira são banalizações descritas por teóricos do século XIX, direta ou indiretamente oriundos do positivismo ou do darwinismo social, mas que nunca estiveram presentes na mentalidade dos pensadores modernos.  
3 CONCLUSÕES 
Os temas da decadência, da possibilidade do naufrágio das civilizações, especulações escatológicas de um modo geral estiveram entrelaçados com as preocupações sobre o avanço do saber. Além disso, nenhum dos autores do período moderno jamais considerou que a libertação do homem pudesse ser confiada apenas à ciência e à técnica. O próprio Lorde Chanceler, considerado por muitos o pai do 
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progresso e do industrialismo, enfatizava o caráter ambíguo da técnica do mito de Daedalus sive 
mechanicus. A figura de Dédalo é a de um homem engenhoso, mas execrável. Sabe-se que ele construiu a máquina que permitiu Pasifae copular com um touro gerando desta união nefanda o mal – personificado na figura do minotauro, ao mesmo tempo em que construía o labirinto para que o minotauro não pudesse escapar. Dessa metáfora, Bacon retirara conclusões relativas às artes mecânicas, “que geram muitos tesouros para o melhoramento da existência, mas de onde também derivam instrumentos de vício e de morte”. Para os pais da revolução científica, a restauração do poder humano sobre a natureza e o avanço do saber só teriam valor se realizados num contexto mais abrangente que incluísse a religião, a moral e a política, como na teocracia universal de Campanella, na caridade de Bacon, no cristianismo universal de Leibniz, na paz religiosa de Comênio, que são inseparáveis de seus interesses pela nova ciência. A identificação de banalizações novocentistas sobre a filosofia da história com os modernos possui origens, que não são teóricas, e muito menos inocentes. A crítica à filosofia da história como progresso reúne teóricos como Spengler e Jünger, chegando até às banalizações dos movimentos ecológicos e revolucionários contemporâneos. Rossi manifesta um interesse particular por este segundo grupo, pois identifica tais banalizações da modernidade com o movimento neoromântico dos começos do século XX. Para os críticos da noção de progresso, a ciência e a técnica configuram-se como fatores de deformação e alienação. Contudo, esse tipo de crítica, tão comum nas pretensões revolucionárias do movimento pós-moderno, é identificado por Rossi com uma espécie de racionalidade gnóstica – não do ponto de vista doutrinal, mas sim psicológico-existencial –, e não tem nada de revolucionário. Elas representam o ressurgimento na cultura européia dos antigos temas como, por exemplo, o arcaísmo, a nostalgia das origens, a tentação do não-humano, entre outros. Esse ressurgimento representa a volta de fenômenos sempre presentes em grupos incapazes de assumirem as responsabilidades de sua própria época. Esta incapacidade moral e ética, segundo Rossi, é o perigo que a história pode nos ajudar a evitar. 
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