
Ciência para
AS MASSAS

Por J. Ferreira

O FILÓSOFO ROBERTO ROMANO GRADUOU-SE NA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO (USP) E FEZ DOUTORADO EM PARIS, NA ESCOLA
PRÁTICA DE ALTOS ESTUDOS, NA ÁREA DE FILOSOFIA POLÍTICA.
QUANDO RETORNOU AO BRASIL, FOI TRABALHAR NA UNIVERSIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNESP), DEPOIS NA USP. ATUALMENTE
É PROFESSOR TITULAR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UNI-

VERSIDADE DE CAMPINAS (UNICAMP).

Em sua trajetória, tem sido um crítico
das ações dos governos, sobretudo das
questões ligadas à educação e aos investi-
mentos destinados à ciência e tecnologia,
o que lhe valeu muitas brigas com minis-
tros. Romano é defensor de que se deve
levar a ciência, o ensino técnico científico,
às massas como forma de estimular o de-
senvolvimento. "O Brasil é o país que tem
o índice mais desfavorável no ensino de
matemática do planeta", aponta.

A vida, alerta o filósofo, é um cálculo
de probabilidade, e a população brasileira
não sabe calcular. "As conseqüências são
péssimas, porque os brasileiros não têm
condições de trabalhar com a ciência."

Nesta entrevista à Super Varejo, Ro-
mano destaca o papel dos intelectuais na
construção de um Brasil mais humano e
aponta as mazelas da política brasileira.

O senhor disse certa vez que não existe
nada mais flexível do que espinha de
intelectual. O senhor continua pensan-
do assim?
É uma condição quase que essencial dos
intelectuais em um mundo onde cada dia
mais é proibido ser crítico. As pessoas têm
receio de criticar um assunto, uma atividade
política, religiosa, porque as conseqüências,

muitas vezes, são dramáticas. O temor de
desagradar tendências ideológicas, políti-
cas ou econômicas redunda em atraso da
ciência, que não existe sem a crítica. O
cientista se pauta pelo ensaio e pelo erro.
Muitas vezes produz uma doutrina, pensa,
volta atrás, revê conceitos, faz crítica de si
mesmo e reconhece que é falível. Ciência
exige que o indivíduo se reconheça finito, e
os resultados são sempre provisórios.

Nas diversas áreas do conhecimento,
o que esperar dos intelectuais para a
construção de um país mais humano,
mais justo?
Que houvesse maior empenho no progres-
so e na divulgação científica e tecnológica
para as grandes massas. É uma condição
fundamental.

Qual o parâmetro a ser seguido?
O grande etnólogo do trabalho e da técnica,
André Leroy Gourhan, que viveu no século
passado, disse que a vida científica e tecno-
lógica tem dois movimentos que se com-
pletam: invenção e empréstimo. Nesse caso,
podemos citar o Japão, que era um país de
uma cultura fantástica do ponto de vista ma-
temático, artístico, mas não tinha uma orga-
nização voltada para essas habilidades e era

inferior tecnologicamente aos EUA. Com
a guerra, os norte-americanos invadiram o
Japão e impuseram suas regras. A partir daí,
os japoneses começaram a tomar por "em-
préstimo", de forma selvagem, conhecimen-
tos tecnológicos dos EUA e conseguiram
fazer uma cultura ao mesmo tempo refinada
em termos matemáticos, humanísticos, e de
ponta pela ótica da tecnologia.

O que impede o Brasil de tomar a téc-
nica "emprestada"?
O Brasil entrou para a história tendo
como horizonte a proibição da técnica.
Eram proibidas as fábricas pelo coloniza-
dor português, tanto que a espinha dorsal
do programa da Inconfidência Mineira era
justamente fazer uma universidade e uma
fábrica. Tivemos grandes homens que tra-
balharam com ciência. José Bonifácio, por
exemplo, era conhecido e respeitado como
geólogo na Europa, mas aqui não podia
fazer nada porque não havia um trabalho a
realizar. Historicamente, não tivemos trato
com o empréstimo nem com a invenção.

Ainda há diferenciação entre esquerda
e direita, ou tudo isso ruiu com o Muro
de Berlim e a globalização?
Temos de analisar a gênese das palavras.
Ser de esquerda significava aceitar as dou-
trinas democráticas que surgiram na Revo-
lução Inglesa do século XVII, quando se
exigia o princípio da "accountability". Ou
seja, o Estado Democrático exige que o rei,
o juiz, o bispo preste conta do seu cargo. O
grande documento dessa época é de John
Milton, o poeta democrático, em sua obra
"The Tenure of Kings and Magistrates", de
1649. Ali está dito: para manter o seu cargo,
você tem que prestar conta do dinheiro,
das ações, das leis, ao povo que é soberano.
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Esse foi o primeiro ingrediente que a idéia
de esquerda guardou e isso não acaba.

Depois veio o Iluininismo francês.
É o segundo ingrediente, que migrou da
Inglaterra para a França por intermédio
das "Luzes" de Voltaire, Rousseau, Di-
derot, todos admiradores do pensamen-
to inglês. As "Luzes" na França foram
a tradução da Revolução Inglesa do
século XVII. O princípio da "accounta-
bility", norteou até a ação dos radicais
de esquerda, os Jacobinos. Um terceiro
ingrediente foi desenvolvido na Alema-
nha por Immanuel Kant, que é a idéia de
crítica. Em sua obra "Crítica da Razão
Pura", ele diz que o século XVIII é o
século da crítica.

O pensamento de Kant vem reafir-
mar que só a crítica ajuda a construir
a ciência?
Exatamente. Kant aborda ainda a ques-
tão da crítica à universidade. Em seu
texto "Conflito da Faculdade", ele diz
que as universidades alemãs estavam di-
vididas em duas alas: esquerda e direita.
As da direita dependiam diretamente
do governo: teologia, medicina e direito,
que serviam para o governo controlar a
população e facilitar a manutenção do
"status quo". As de esquerda, indepen-
dentes, eram faculdades como a física,
que nasceu da faculdade de filosofia. Até
o século XIX, a filosofia era um conjunto
de todas as ciências que não eram teo-
logia, direito nem medicina. Outra ver-
tente importante é a da felicidade, que
veio com a Revolução Americana. É um
conceito de soberania, presente nos tex-
tos oficiais dos EUA. O grande pensador
que ajudou a propagar estas questões foi
Spinoza. Para ele, uma sociedade triste,
que não é feliz, é um hospício coletivo,
não um estado. O grau de tirania de uma
sociedade é possível medir a partir do
comportamento das pessoas: se são ale-
gres e confiantes umas nas outras ou se
são tristes e amedrontadas.

Direita e esquerda são dois pólos da
mesma corrente de pensamento?
Não há um pensamento de esquerda
sem direita e vice-versa. Às vezes, os
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dois pólos estão presentes no mesmo
indivíduo, que pode ter posições conser-
vadoras de direita em relação a certos
assuntos e de esquerda em relação a ou-
tros. A senadora Heloísa Helena, que
concorreu à Presidência da República,
assume teses radicais de esquerda quan-
to à economia e é conservadora nos
costumes, é contra o aborto, é contra a
pílula, porque a igreja a qual ela perten-
ce proíbe. Minha tese de doutorado foi
sobre A Igreja e o Estado no Brasil.

O senhor foi seminarista?
Fui. E estudei muito tudo isso. Encontrei
bispos que tinham uma prática dialógica,
progressista, sobre assuntos sociais, mas
quando se tratava das questões de dogmas,
como o celibato, acabava o progressismo,
porque aí entra as ordens de Roma que

dorianos, cujo regime ditatorial resultou
na escalada de Napoleão Bonaparte.

O senhor acredita em pesquisa de opi-
nião eleitoral?
Pesquisa de opinião não é dogma da San-
tíssima Trindade nem teorema, nem axio-
ma. É um modo de sondar a opinião, que
pode mudar com o vento ou em questão
de horas. Temos de lembrar que a política
é um jogo.

Nesse caso, o senhor está falando de
um jogo ético, certo?
Estou falando da arte da política. O jogo
do truco é um exemplo fantástico: tem o
grito, o uso da inteligência, a estratégia
e o teatro, a capacidade mimética. O PT
quando foi oposição soube utilizar muito
bem isso. Tinha gente infiltrada em todos

PIB em ciência e tecnologia. Não ultrapas-
sou o volume histórico de 1,75%.

O competidor de Lula está à altura do
jogo que o PT sabe jogar?
O governador de São Paulo é uma pessoa
qualificada, foi prefeito de Pindamonhan-
gaba, depois deputado, ajudou a fazer o
Código de Defesa do Consumidor, mas
nunca teve projeção própria. Aproveitou
a oportunidade quando foi acolhido no
governo de Mário Covas, esse sim, um es-
tadista de esquerda com uma visão impres-
sionante. Alckmin pegou carona no pres-
tígio de Covas, reelegeu-se governador do
Estado de São Paulo e conseguiu lançar-se
candidato a presidente da República.

O senhor freqüenta supermercado?
Todos os dias. Moro perto de uma loja

não podem ser questionadas. Um conjunto
de idéias, de direita ou de esquerda, não
se traduz imediatamente em atos bons ou
ruins. Eu conheço verdadeiros canalhas
de esquerda e pessoas de direita retas.
Conheço perfeitos canalhas de direita e
pessoas grandiosas de esquerda. Não se
pode julgar o conjunto do indivíduo ou
do grupo pelas suas teses. Para Nietzsche,
um autor que eu gosto muito, dar a vida
por uma idéia não prova nada. O debate
deve ser definido pela razão e nunca pela
paixão. A razão não é propriedade nem da
direita nem da esquerda.

O PT ou Lula têm algo de Robespier-
re, o tirano da Revolução Francesa?
Não. Lula tem muitas coisas de Luiz XVI
e até de Maria Antonieta. Confesso que
não gosto muito dessas comparações, mas
José Dirceu tem muito de Robespierre. Na
esquerda, os filhotes de Robespierre são
muitos. Na direita, há filhotes dos Thermi-

os órgãos do governo, bancários com ca-
pacidade de conhecer todas as contas e
utilizou isso em todos os momentos. Tinha
a capacidade mimética, gritava e jogava
muito bem. Quando perdia, estava no
bom lado. No poder, o PT continua usan-
do esse recurso e abusando do truque. A
oposição não tem essa facilidade.

Como o sr. define o Governo Lula?
Um plágio gritante dos governos Itamar
e FHC na economia e uma tentativa de-
sastrada de fazer um programa social. A
incompetência dos ministros e dos assesso-
res somada ao desejo da reeleição levou os
programas sociais ao puro clientelismo. O
programa "Bolsa-escola", idealizado por
Cristóvam Buarque, degenerou em "Bol-
sa-família" sem nenhum compromisso
com a recuperação econômica e social ou
a dignidade das pessoas. É uma esmola da-
da com dinheiro público. Quando assumiu
o governo, Lula prometeu aplicar 4% do

e, para não fazer imensos estoques, faço
compras quase que diárias.

De que forma o supermercado pode
contribuir para o desenvolvimento da
sociedade?
Por ser um local de aglutinação de pes-
soas, pode contribuir para o refinamento
dos costumes, para a modificação de dietas
alimentares, para o controle de despesas e
de gastos. Vejo que falta didatismo no su-
permercado em relação aos avanços tecno-
lógicos. Na gôndola, deveria ter uma placa
dizendo: esse produto é resultado de tal
pesquisa. As pessoas lêem e se interessam.
No caso da gordura trans, não custa nada ter
uma explicação do que é, qual tipo é mais
comum e suas conseqüências. Seria útil aler-
tar sobre a composição dos produtos, suas
vitaminas, proteínas, e quais deveriam ser
mais ou menos consumidos.
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