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RESUMO 

 

Nossa tese consiste em analisar, com base nas teorias do físico quântico estadunidense 

David Bohm (1917-1992) e do físico-químico russo, naturalizado belga, Ilya Prigogine (1917-

2003), as ideias de ciência desses dois cientistas, como elas representam autênticas visões 

científicas, bastante distintas da visão predominante de ciência, e também como suas 

concepções contribuem para a superação de dicotomias há muito presentes na História da 

Ciência, como a antítese determinismo-indeterminismo. Por meio de uma análise 

bibliográfica crítica, apresentamos os principais aspectos do trabalho investigativo científico 

de Bohm, sua formulação de uma interpretação alternativa à teoria quântica, que acendeu 

debates e controvérsias dentro do mundo dos quanta, suas várias contribuições teóricas, entre 

elas a teoria do plasma, a elaboração de uma inovadora teoria denominada de ordem implícita 

e explícita e também as suas investigações filosóficas. Também apresentamos e analisamos o 

caminho científico de Prigogine e o seu interesse teórico pelos sistemas de não equilíbrio da 

Termodinâmica. Mostramos os fundamentos de sua teoria das estruturas dissipativas, sua 

original visão sobre os fenômenos irreversíveis e as implicações mais significativas dessa 

nova visão sobre a natureza e a ciência, que o levaram ao prêmio Nobel de Química de 1977. 

Apesar de diversas e importantes diferenças entre as perspectivas teóricas e de abordagem de 

Bohm e de Prigogine, evidenciamos pontos similares bastante significativos, como um 

conceito de ciência radicalmente distinto da visão idealizada predominante. Entre essas 

similitudes, estão a busca de uma unidade entre homem e natureza, a importância dada ao 

fazer ciência sem dissociá-la das questões mais profundas filosóficas e a preocupação em 

estabelecer diálogos mais profícuos entre as áreas do saber. 

 

Palavras-chave: David Bohm; Ilya Prigogine; História da Física; História da Ciência; 

Ciência. 
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ABSTRACT 

 

Our thesis consists in analyzing, based on theories of the American quantum physicist 

David Bohm (1917-1992) and the Russian physical chemist, naturalized Belgian, Ilya 

Prigogine (1917-2003), the science ideas of these two scientists, how they represent authentic 

scientific views, quite deviating from the prevailing view of science, and also how their 

concepts contribute to overcoming long dichotomies that have been present in the history of 

science since a long time, such as determinism-indeterminism antithesis. Through a critical 

biographical analysis, we present the main aspects of scientific research work of Bohm, his 

formulation of an alternative interpretation of quantum theory, which has ignited debates and 

controversies within the world of quanta, his several theoretical contributions, including the 

theory of plasma, the development of an innovative theory called implicit and explicit order 

and also his philosophical investigations. We also present and analyze the scientific way of 

Prigogine and his theoretical interest in non-equilibrium thermodynamics. We show the 

fundamentals of his theory of dissipative structures, his unique insight into the irreversible 

phenomena and the most significant implications of this new view of nature and science that 

led him to the Nobel Prize in Chemistry 1977. Although several important differences 

between theoretical perspectives and Bohm and Prigogine approach, we noted some similar 

points that were quite significant, as a concept of science radically different from the 

prevailing idealized view. Among these similarities we have the search for a unity between 

man and nature, the importance given to the conception of science without dissociating it 

from the deepest philosophical questions and the concern about establishing more fruitful 

dialogues among areas of knowledge. 

 

Keywords: David Bohm; Ilya Prigogine; History of Physics; History of Science; Science. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nossa pesquisa almeja apresentar uma história acerca da ideia de ciência de dois 

representativos nomes da física moderna: o físico quântico David Bohm (1917-1992) e o 

físico-químico, Nobel em Química (1977), Ilya Prigogine (1917-2003). Reunir Bohm e 

Prigogine em uma pesquisa de doutorado não é fruto de uma decisão aleatória ou resultado 

natural do estudo da área da física contemporânea; acreditamos que os dois cientistas são 

emblemáticos de uma nova visão sobre a ciência2 e, consequentemente, sobre a realidade. 

Todavia, suas ideias, teorias e obras transcendem o campo específico da História da Física e 

enriquecem a História da Ciência, estabelecendo relações com os campos da Filosofia, da 

Epistemologia, da área educacional, da Arte, da Economia, da Geografia, da História, entre 

outros. 

Antes de mencionarmos as características gerais e a estrutura de nossa tese, 

apresentaremos um esboço de nossa pesquisa na área do conhecimento em que nossa 

investigação se localiza – a História da Ciência. Desde a nossa monografia, o tema que 

aproxima o conhecimento histórico do conhecimento físico vem sendo cotejado em nossa 

investigação acadêmica. Intitulado Diálogos entre Física e História (2003), esse estudo 

abordou possíveis paralelos e analogias entre essas duas áreas do saber. Naquele momento da 

pesquisa, conhecemos, preliminarmente, as ideias de Prigogine. Algumas das ideias de Bohm, 

                                                 
2 Esclarecemos que o termo ciência, empregado com o intuito de se referir à ideia de ciência de Bohm e de 

Prigogine, diz respeito ao conjunto de saberes das chamadas Ciências da Natureza (Biologia, Física e 

Química), com destaque à Física. 
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já conhecíamos da leitura de seus livros com o pensador Jiddu Krishnamurti (1895-1986)3. 

Também já tivéramos algum contato inicial com suas teorias por meio de obras como a do 

físico Fritjof Capra, O tao da física (1995), a do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, Um 

discurso sobre as ciências (2003) e a da filósofa Renée Weber, Diálogos com cientistas e 

sábios – a busca da unidade (1991). 

Com o interesse de nos aprofundar nas questões que envolvem a História e a Filosofia 

da Ciência, buscamos desenvolver uma pesquisa sobre a trajetória intelectual de Prigogine. 

Nossa dissertação versou sobre a temporalidade e a historicidade em Prigogine4, 

desenvolvendo questões que fazem referências diretas a uma nova visão sobre a ciência e a 

natureza. Como desdobramento de reflexões advindas da dissertação, que, por sua vez, já 

estavam, em essência, germinadas em nossa monografia, lançamo-nos ao desafio de realizar 

esta atual pesquisa, cujo objeto central remete à ideia de ciência de Bohm e de Prigogine.  

Ao realizarmos as pesquisas mencionadas, percebemos que, inseridos em um contexto 

histórico no qual a própria Física se configura em direção a uma nova percepção sobre os seus 

fundamentos científicos, os dois cientistas tornaram-se referências na construção de um novo 

processo de se pensar e se fazer ciência. Cada qual, com as suas especificidades, porém 

confluentes em determinados aspectos, como no que tange ao questionamento de 

determinadas características, tidas como universais, do modelo paradigmático anterior, a 

saber, a física clássica/newtoniana – fundamentada em uma racionalidade considerada pelos 

nossos autores como reducionista e mecanicista (BOHM, 1992; PRIGOGINE, 1996). 

Temos a necessidade, antes de apresentarmos algumas características de nossa 

pesquisa, de tecer uma sucinta consideração sobre a expressão Além das nuvens e dos relógios 

do título de nossa tese. Trata-se de uma declarada paráfrase. Faz referência a um ensaio do 

filósofo da ciência austríaco Karl Popper (1902-1994), intitulado Das nuvens e dos relógios 

(1965) e, mais tarde, inserido no livro Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária 

(1975). Essa expressão traz em seu bojo duas gradações de níveis da realidade física. A 

nuvem representa a ordem aleatória, o caos, a imprevisibilidade, o âmbito do indeterminismo. 

O relógio, cuja imagem evoca a engrenagem de uma máquina, remete ao controle, relaciona-

se à ordem mecanicista, à causalidade, ao previsível, ao âmbito do determinismo5. 

                                                 
3 Os livros são A eliminação do tempo psicológico (1989) e O futuro da humanidade (1992). 
4 Na medida em que determinadas visões e a obra de Prigogine são parte de nosso objeto de pesquisa no 

doutorado, nossa dissertação, Temporalidade e historicidade em Ilya Prigogine (CARVALHO, 2012), 

indubitavelmente, constituirá um apoio, uma referência e um material a ser utilizado em nossa tese. 
5 Popper nos deu uma imagem dessa visão dicotômica. Ele imaginou um arranjo em que se dispõem, de um lado, 

as nuvens e, de outro lado, um relógio de precisão. (POPPER, 1975, p. 194). 
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Com essa imagem, temos um panorama que permeia boa parte da História da Ciência 

e essa visão dicotômica, criticada por Popper, é insuficiente e inadequada mediante o que 

apresentaremos e debateremos ao longo desta tese. Nem todos os relógios são precisos e 

perfeitos – na verdade, não há nenhum que seja. Como o próprio Popper (1975, p. 198) 

ressaltou, analisando o pensamento e a obra do matemático e físico estadunidense Charles 

Sanders Peirce (1839-1914), as medições e as denominadas constantes físicas6 não são 

absolutamente exatas nem constantes. E, como veremos, com base na reflexão sobre a obra de 

Prigogine, a nuvem, sistema aleatório e caótico, não é desordenada. No campo da física 

newtoniana, o relógio é a imagem representativa; no domínio da física quântica, a nuvem é 

uma imagem adequada. 

É interessante apontarmos que, em determinadas obras de Bohm e de Prigogine, esses 

conceitos que remetem à causalidade/determinismo e ao acaso/indeterminismo são temas 

centrais de debate. Nos títulos de alguns livros desses dois físicos, isso fica claro. Como 

exemplo, podemos citar o livro As leis do caos (PRIGOGINE, 2002), em que vemos, ao 

mesmo tempo, a alusão à regularidade e ao aleatório; citamos também a obra Causalidade e 

acaso na física moderna (BOHM, 1959), em que esses conceitos, aparentemente paradoxais, 

estão concomitantemente presentes. Uma vez que o determinismo e o indeterminismo, a 

causalidade e o aleatório, a necessidade e a contingência, a certeza e a incerteza são 

concepções fulcrais para a ideia de ciência desses dois cientistas, acreditamos ser coerente 

fazermos referência, já no título, a essa situação, muito bem metaforizada na expressão criada 

por Popper. 

O ponto de encontro entre os dois cientistas é formulado, em nossa tese, obedecendo 

aos critérios que levam em consideração as particularidades convergentes (e divergentes) de 

suas teorias e também as condições e características próprias do contexto histórico que ambos 

viveram e ajudaram a edificar. A trajetória intelectual de nossos cientistas está entrelaçada a 

uma circunstância histórico-científica de formulação de uma nova Física em que a paisagem 

apresentada pela física clássica não representa mais todo o horizonte, e sim apenas uma parte 

do território. Inseridos nesse contexto, Bohm e Prigogine foram autênticos representantes 

desse período e até mesmo dissidentes em certos aspectos dentro da própria nova Física que 

se configurava. Ambos se diferenciaram do diferente, não por conservadorismo, mas por irem 

além do que se apresentava como novo, ou por se distinguirem do discurso que foi se 

edificando como padrão dentro de suas respectivas áreas. 

                                                 
6 As chamadas constantes físicas não são exatas porque nunca são totalmente constantes, o que sugere um uso 

equivocado do termo ainda tão disseminado em livros didáticos. 
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Pensamos existirem motivos plausíveis que nos possibilitam justificar a pesquisa com 

o objeto delineado e fundamentado nas ideias dos cientistas e pensadores Bohm e Prigogine. 

Ambos foram físicos de áreas não encaixadas nos moldes da interpretação usual de uma 

tradição científica iniciada no século XVII, com predomínio até o começo do século XX, e 

estruturada no modelo paradigmático da física clássica/newtoniana. Bohm foi um físico 

quântico teórico com uma produção científica que representou uma alternativa à interpretação 

padrão da Mecânica Quântica. Prigogine optou por trabalhar em uma área tida como 

desacreditada por boa parte da comunidade científica de sua época, os sistemas de não 

equilíbrio da Termodinâmica, o que possibilitou abertura para novas visões sobre a Física. 

Os dois cientistas expuseram uma nova visão sobre a ciência, sobre o conhecimento 

relativo à natureza e sobre a natureza em si. Ambos defenderam que a ciência não é um mero 

conhecimento cumulativo, tecnicista, sob os auspícios de uma metodologia controladora e 

manipuladora, que pudesse predizer e decifrar todos os fenômenos da natureza, como se 

configura a imagem padrão da física clássica/newtoniana. Ambos também deram atenção 

especial à essencial relação cientista-experimento, entre o ser humano e a natureza, e 

propuseram (cada um a seu modo, mas ambos refutando a neutralidade imparcial objetiva de 

uma ciência ideal) um procedimento epistemológico que levasse em consideração as várias 

dimensões do saber. 

O trabalho dos dois autores demonstra que a ciência é um empreendimento 

essencialmente histórico, mas que não fica apenas nesse nível. Há uma historicidade na 

natureza vista por eles. Por meio da temporalidade irreversível, a natureza é histórica 

(Prigogine); mediante nossa interpretação atribuída ao conceito bohmiano de que a realidade é 

a totalidade de um movimento fluente, mutante, ininterrupto, a natureza também é histórica 

(Bohm). Ambas as perspectivas teóricas e epistemológicas refutam o reducionismo do 

cartesianismo e suscitam a necessidade da elaboração de uma Física capaz de compreender 

uma nova ordem na natureza: no caso de Prigogine, uma ordem relacionada ao desequilíbrio 

(estruturas dissipativas); no caso de Bohm, o conceito de ordem implícita. Ambas, muito 

diferentes da ordem cartesiana predominante na ciência, parecem ser, segundo os dois físicos, 

muito mais adequadas à nova realidade exigida pelo contexto das questões físicas atuais. 

A presença de Bohm e de Prigogine em nossa tese não se constitui por um caminho de 

identificação, mas sim pelas convergências temáticas e pela percepção dos valores intrínsecos 

que ambos trouxeram à tona em suas ideias e em suas teorias, suscitando uma visão científica 

de mundo que nos convida a questionar nossas certezas, nossas teorias e pensamentos 

cristalizados, nossas formas de organizar nossa percepção e consciência da realidade. Esse 
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ponto em comum entre os dois é um forte elemento que fundamenta nossa intenção de 

abordá-los em conjunto em nossa investigação. Eles nos chamaram a atenção para a 

importância de se ir além da visão limitada presente nos ambientes acadêmicos e 

universitários, circunscritos às especialidades que sustentam abordagens fragmentadas e 

estreitas da realidade e que são insuficientes para enfrentarmos os mais variados e profundos 

problemas com os quais nos deparamos em escala individual e planetária. 

A abordagem sistêmica e holística de Bohm e de Prigogine vai muito além do reflexo 

de mudanças conceituais e de paradigmas dentro da ciência e, em específico, da Física. Os 

dois, juntamente com vários outros cientistas – Albert Einstein (1879-1955), Niels Bohr 

(1885-1962) Werner Heisenberg (1901-1976) – compartilharam da constituição de uma nova 

maneira de enxergar a natureza e de fazer ciência. No entanto, nossos protagonistas 

avançaram e propuseram às suas reflexões o exercício de se aventurarem por outros domínios 

que compõem o conhecimento e a vida do ser humano. Não foram somente as mudanças de 

percepção na Física e a necessidade de uma ciência revigorada que eles defenderam. Ambos 

destacaram a importância de se estabelecer em outras bases a nossa relação com os nossos 

pensamentos, o processo histórico, o ambiente acadêmico, as circunstâncias sociais, o meio 

ambiente, a teia que conecta as subpartículas às galáxias. 

A trajetória intelectual de Bohm e de Prigogine permitiu formular uma nova 

perspectiva científica que rompe com a rigidez das dicotomias determinismo-indeterminismo, 

sujeito-objeto, matéria-consciência. Em especial, sugere uma superação7 da abordagem 

limitada ao par de opostos determinismo e indeterminismo, abordagem esta que nos levou a 

uma concepção ou estática ou caótica da realidade. Há, normalmente, uma dificuldade em 

vislumbrarmos um entendimento que supere a dicotomia entre determinismo e 

indeterminismo, não como ruptura, mas como coexistência de manifestações de situações 

diferenciadas de um todo.  

Entretanto, nossos protagonistas propuseram um ponto de vista científico que não 

elimina nem o determinismo nem o indeterminismo, mas que os relaciona em suas possíveis 

conexões e alternâncias. Ao fazerem isso, superam as perspectivas que enrijecem nossa 

compreensão sobre aspectos da natureza que são usualmente reducionistas: ou os fenômenos 

da natureza são totalmente determinados ou são totalmente indeterminados. Por intermédio da 

                                                 
7 O termo superação é empregado, em nossa tese, com o sentido de localizar os conceitos tidos como par de 

opostos em fronteiras pontilhadas abstratas. É uma forma de indicar que houve um deslocamento de uma 

visão antes reducionista para uma visão complexa. É claro, como veremos ao longo da tese e, em específico 

no capítulo quarto, que os conceitos de determinismo e indeterminismo serão adequados em vários contextos, 

porém as gradações entre esses conceitos e a coexistência de ordens que fluem dessas gradações nos dão uma 

ideia muito mais coerente com a realidade física apreendida pelos nossos cientistas. 
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ideia de ciência de Bohm e de Prigogine, determinismo e indeterminismo são conceitos para 

uma abordagem de uma realidade complexa, multidimensional e multifacetada que não pode 

ser isolada de forma reducionista e absoluta, mas apenas de maneira relativa, em 

determinados contextos dos quais poderão ser abstraídos.  

Os fenômenos naturais podem ser entendidos racionalmente como flutuantes entre 

esses dois polos conceituais que formam um panorama teórico sobre a realidade. Nada é 

apenas determinado e determinista e nada é apenas indeterminado e indeterminista, a não ser 

como abstração. Mas a natureza efetiva-se de modo a mesclar esses dois polos e, por isso, está 

além deles. No século XIX, em razão do êxito da física clássica, acreditava-se que o universo 

era determinado. No século XX, principalmente por causa de determinadas abordagens da 

teoria quântica, tinha-se a certeza de que o indeterminismo imperava no universo. Nem um 

nem outro, segundo a visão decorrente da ideia de ciência de Bohm e de Prigogine. 

Em uma cultura ocidental na qual os discursos da ciência exercem papel 

preponderante na representação da realidade, temos dois significativos cientistas do século 

XX a nos alertar para o fato de que é necessário irmos além da imagem que a ciência criou da 

realidade e de si mesma. A ciência não pode ficar confinada ao seu nicho explicativo racional. 

Tanto Bohm quanto Prigogine foram pontifex8, criando pontes entre várias áreas do saber e 

resgatando, principalmente, o fazer ciência indissociável da Filosofia. 

Essa retomada de procedimentos filosóficos e de elaboração de reflexões 

essencialmente ligadas à Filosofia foi crucial para que os dois cientistas pudessem criar uma 

visão peculiar sobre a ciência e a realidade, superando as dicotomias supracitadas. Essa 

relação entre Filosofia e ciência foi ressaltada pelo filósofo francês Edgar Morin, ao colocar 

Bohm e Prigogine no rol de cientistas que se destacaram pelo desenvolvimento do 

pensamento especulativo no florescimento filosófico da ciência do século XX (2012, p. 28). 

Também a filósofa espanhola Ana María Rioja Nieto destacou Bohm e Prigogine como dois 

importantes exemplos de cientistas que se posicionaram contra o mecanicismo e o 

reducionismo científicos (1992, p. 380). Essa percepção, evidenciada por Morin e por Rioja 

Nieto, também corrobora a nossa justificativa de inserir esses dois físicos em nossa tese. 

Em nossa opinião, Bohm e Prigogine são dois esclarecedores exemplos de que os 

físicos tiveram que aprender que todas as teorias e conceitos criados e utilizados para 

descrever e conhecer a natureza são limitados. Assim, os cientistas constroem uma sequência 

                                                 
8 Segundo o escritor inglês Aldous Huxley (1895-1963), um dos significados atribuídos à palavra latina pontifex 

é o de construtor de pontes, o que é bastante proveitoso para a nossa analogia com a integração dos saberes 

(1982, p. 13). 
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de modelos explicativos restritos, nunca representando uma descrição total e final dos 

fenômenos naturais. Em nossa perspectiva, os dois são fundamentais defensores dessa visão e 

souberam conduzir e traduzir os seus respectivos trabalhos científicos mediante uma 

abordagem aberta do que é fazer ciência. Vários outros cientistas contemporâneos deles 

também pensaram e procuraram agir dessa forma, entretanto, o alcance das ideias de Bohm e 

de Prigogine, para além da Física, atingindo vários outros domínios do conhecimento, é 

notável e nos apresenta um quadro complexo de compreensão da ciência e da realidade. Esse 

aspecto é também um ponto de encontro entre nossos dois cientistas. 

A conexão entre o contexto histórico e filosófico dos dois autores e as suas ideias 

sobre a ciência e a realidade precisam de uma investigação mais aprofundada que possa 

estabelecer uma maior clareza de seus significados. Daí a necessidade de pesquisar o 

desenvolvimento de suas concepções teóricas, por meio de um viés histórico-filosófico 

comparativo. Constatamos que era preciso um alargamento das implicações das teorias de 

ambos os cientistas, com base nas reflexões filosóficas e epistemológicas que são 

apresentadas por eles mesmos ou por outros estudiosos de suas obras.  

Com o seu trabalho no campo da física quântica teórica, desenvolvendo pesquisas 

sobre os fundamentos da Física, Bohm não ficou restrito a um campo circunscrito pelos 

limites intrínsecos da ciência. Ele buscou informações em outras áreas do saber e criou 

possibilidades de diálogos com inúmeros cientistas, artistas, pensadores e religiosos, desde os 

físicos Albert Einstein e Wolfgang Pauli (1900-1958) até o filósofo Krishnamurti e o líder 

budista Dalai Lama.  

O trabalho de Bohm tornou-se significativamente influente na física moderna. Ele 

estudou os efeitos do plasma nos campos magnéticos9. Desenvolveu um papel importante nos 

estudos de fusão, o que é conhecido atualmente como difusão Bohm. Sua pesquisa estendeu 

aos metais a teoria do plasma, fazendo parte da física dos sólidos. Ele também propôs uma 

nova visão sobre a teoria quântica, denominada de interpretação causal. Descobriu o efeito 

físico denominado efeito Bohm-Aharonov. E, nas suas quatro últimas décadas de vida, 

elaborou uma visão científica baseada na totalidade e na ordem implícita e explícita. 

Obviamente, esse é apenas um resumo da trajetória intelectual de Bohm. 

Por meio de suas pesquisas em Termodinâmica, Prigogine defendeu (PRIGOGINE, 

1996; PRIGOGINE, STENGERS, 1997) que a ciência, no século XX, passou por uma 

verdadeira metamorfose cuja visão leva em conta a reinserção do mundo humano no mundo 

                                                 
9 Todos os termos e conceitos anunciados nesta introdução, como as teorias, os efeitos, as descobertas de Bohm, 

serão explicados e analisados no desenvolvimento de nossa tese. 
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natural. Esse arcabouço teórico, que implica um renovado entendimento da realidade, tem na 

temporalidade e na historicidade os fundamentos conceituais que possibilitam uma nova 

aliança entre homem e natureza.  

No final da Segunda Guerra, em 1945, Prigogine apresentou sua tese, intitulada 

Estudo termodinâmico dos fenômenos irreversíveis, que abriu caminho para um longo 

processo de pesquisas que o levou a formular, em 1967, o conceito de estruturas 

dissipativas10, teoria que lhe rendeu, em 1977, o prêmio Nobel de Química. Desde o início de 

sua carreira científica, Prigogine se dedicou ao estudo do tempo, da sua estrutura e do seu 

significado. Segundo Weber (1991, p. 224), “isso conduziu ao empenho de toda uma vida 

pelos processos dinâmicos da natureza, englobando áreas tão diversas quanto a Cosmologia, a 

física molecular e a Biologia”. 

A tese de nossa pesquisa é que as autênticas ideias de ciência de Bohm e de Prigogine 

e suas respectivas visões sobre a realidade convergem para a superação de algumas 

dicotomias há muito tempo presentes na ciência, em específico na Física. Essas dicotomias 

são apontadas pelos nossos protagonistas como entraves para uma compreensão adequada dos 

fenômenos da natureza. A principal dicotomia a ser analisada em nossa tese será o 

determinismo-indeterminismo. Mas também veremos que as aparentes insolúveis antíteses 

sujeito-objeto e matéria-consciência serão superadas pela abordagem bohmiana e 

prigoginiana. Nossa tese implica, como veremos no capítulo quarto, outras questões 

importantes como a liberdade e o seu significado tanto na natureza em geral quanto na parte 

da natureza chamada ser humano. 

Dessa forma, o objetivo geral de nossa tese é o de apresentar e analisar o modo como o 

novo contexto da Física (do final do século XIX, e, principalmente, do início do século XX 

em diante) exigiu uma nova forma de percepção, de conhecimento e de compreensão da 

natureza e da realidade como um todo (BOHM, 1992; PRIGOGINE; STENGERS, 1997). E, 

nesse cenário, procuraremos compreender a maneira pela qual o pensamento e a obra de 

Bohm e de Prigogine são representativos de uma nova visão sobre a Física e a ciência em 

geral, superando as dicotomias supracitadas, em contraposição à visão tradicional da ciência 

moderna – cujo modelo foi a física newtoniana. Por conseguinte, eles se contrapõem a um 

modelo de racionalidade científica que pretendeu, segundo sua interpretação idealizada – 

laplaciana –, excluir os elementos filosóficos, que está alicerçada na ideia de separação do 

                                                 
10 Também ressaltamos que os conceitos e teorias mencionados e relacionados à obra de Prigogine serão 

explicados e analisados no contexto oportuno. Os conceitos físicos mencionados e em destaque nesta 

introdução serão aprofundados em razão da importância que eles possuem para o entendimento das pesquisas 

e das ideias de nossos autores. 
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homem da natureza, de que a natureza é passiva e apenas extensão, e que seus fenômenos 

podem ser controlados, previsíveis e conhecidos por leis matemáticas imutáveis11 (SANTOS, 

2003, p. 20-25). 

Um dos objetivos específicos de nossa tese é analisar como a conexão entre Física e 

Filosofia nas trajetórias intelectuais de nossos dois cientistas representa um fator crucial para 

a elaboração de suas autênticas teorias e ideias de ciência. Outro objetivo específico de nossa 

tese é compreender de que maneira suas abordagens diferem da corrente epistemológica 

científica predominante até o século XX e que é ainda bastante atuante. Pretendemos também 

analisar a perspectiva epistemológica de nossos protagonistas acerca da relação entre os 

vários tipos de saberes e entre disciplinas diversas, a qual refuta a fragmentação do 

conhecimento. Nesse caso em particular, verificaremos, como ilustração, a aproximação entre 

a Física e a História, mediante analogias possibilitadas pelas visões de Prigogine, do 

historiador e filósofo da História alemão Reinhart Koselleck (1923-2006) e do historiador 

estadunidense John Lewis Gaddis. Por fim, outro objetivo específico é relacionar a superação 

da dicotomia determinismo-indeterminismo com as questões da liberdade e da criatividade. 

Intrínsecas aos objetivos da tese, surgem algumas problematizações pertinentes e 

norteadoras para atingi-los, como: de que forma as teorias de Bohm e de Prigogine fazem 

parte de uma nova Física que se edificou a partir, principalmente, do século XX? O que elas 

representam e significam para a construção de uma racionalidade que busca coerência com os 

novos estudos dos fenômenos da natureza? Como as ideias de Bohm e de Prigogine, 

consideradas por muitos físicos contemporâneos a eles como heterodoxas, conseguiram 

exercer expressivas influências não somente em parte da comunidade científica, mas também 

em outras áreas do conhecimento? Existem aproximações teórico-metodológicas entre 

áreas/disciplinas distintas possibilitadas por analogias entre Física e História, tendo como 

referência as teorias analisadas? De que maneira os dois cientistas defenderam que suas 

abordagens não são enquadradas naquilo que poderíamos chamar – erroneamente segundo 

eles –, de crise paradigmática? Qual a relação entre a superação da dicotomia determinismo-

indeterminismo e a liberdade e a criatividade? 

É importante ressaltarmos que o conhecimento produzido e abarcado pelos dois 

cientistas é, sem dúvida alguma, altamente especializado. Bohm transitou, preferencialmente, 

                                                 
11 Como já sugerimos, Bohm e Prigogine não foram os únicos cientistas a representarem essa nova visão 

científica. Inúmeros outros também comungaram dessa nova perspectiva que reflete o contexto histórico-

científico do período. Entretanto, devido aos pontos de encontro já apontados e justificados entre Bohm e 

Prigogine, e mediante o enquadramento dessas convergências à nossa tese, desenvolvemos nossa pesquisa 

alicerçada nas ideias de ciência de nossos dois protagonistas. 
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pela área da física teórica quântica e Prigogine, pela termodinâmica de não equilíbrio. 

Entretanto, no seio de suas reflexões e na produção de suas obras, ambos, como dissemos, 

buscaram estabelecer diálogos com várias áreas do saber. Levada a cabo por um leigo em 

Física, mas que aborda ideias científicas de dois físicos que lidam com domínios 

extremamente complexos – para dizer a verdade, espinhosos –, nossa empreitada representa, 

pelos inerentes limites de nossa capacidade, um grande desafio e um recorrente risco. Isso, 

por um lado, nos faz sempre estar atentos ao caminho traçado e, por outro lado, instiga-nos a 

descobrir novas maneiras de caminhar. 

Nossa abordagem teórico-metodológica não separa a concepção internalista, que 

enfatiza a História Intelectual das ideias científicas, da concepção externalista, atualmente, 

denominada de História Social da Ciência, que lida com fatores supostamente tidos como 

extracientíficos e focados nas influências sociais na prática da ciência. Essa divisão, em nosso 

ponto de vista, não é adequada, uma vez que partimos de uma perspectiva bohmiana de que a 

realidade e o conhecimento são um processo indissociável e de que, por exemplo, o 

pensamento (científico ou não) é um sistema, ou seja, leva em consideração não somente o 

aspecto racional, lógico, de ideias, de conceitos, de hipóteses, de teorias, de visões de mundo, 

mas também o estado corporal, as emoções, os sentimentos, as influências ambientais, sociais, 

políticas, econômicas, ideológicas, culturais e históricas – complexo, portanto. 

Concordamos com a observação feita pelo físico, filósofo e historiador da ciência 

Michel Paty de que a explicação dos conhecimentos científicos somente como resultado de 

uma construção social possui uma fraqueza congênita (PATY, 2010). Essa deficiência está 

em querer ignorar a especificidade do raciocínio, a capacidade de autoconsciência e de 

ampliação do pensamento racional. O social não é um dissolvente da objetividade e da 

racionalidade. Ele é o meio ambiente no qual uma determinada objetividade é produzida por 

um processo de construção, por meio da experiência do mundo, segundo os modos do que é 

tido como racional. “Relativamente a isto, todo discurso de exterioridade e de pura retórica é 

vão e só constrói, na melhor das hipóteses, sofismas” (PATY, 2010, p. 173-174). 

Uma vez que nosso objeto de pesquisa trata da trajetória intelectual de dois físicos 

eminentes, com trabalhos importantes em suas áreas na física moderna, nosso campo de 

investigação primordial encontra-se na História da Física. No entanto, sabemos que a História 

da Física se insere no campo maior da História da Ciência. Como o fazer ciência implica, 

necessariamente, uma historicidade que, entre outros fatores, leva em conta o processo do 

pensamento como uma estruturação que expressa visões de mundo, concepções sobre a 
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natureza, perspectivas sobre o conhecimento, nossa abordagem permeia também o campo de 

investigação da Filosofia da Ciência e da Epistemologia. 

No que tange à História da Ciência, temos a preocupação de não usá-la com o intuito 

de apenas reproduzir um discurso legitimador do trabalho do cientista, do fazer científico. O 

que almejamos é analisar o processo histórico do pensamento científico para compreender 

esse conhecimento – que não é estático – denominado historicamente de ciência. Temos a 

preocupação de não reproduzir, por acreditarmos ser falha e equivocada, a ideia de que a 

História da Ciência é feita por grandes personagens, de que a História é feita com base em 

eventos ou episódios marcantes, de que cada alteração ocorre, geralmente, de modo brusco, 

em uma data determinada, de que cada fato independe dos demais e pode ser estudado 

isoladamente (MARTINS, 1993, p. 74). 

Nossa pesquisa transita pelos níveis científico (fenômenos físicos estudados por Bohm 

e por Prigogine), historiográfico (produto do trabalho dos pesquisadores e historiadores da 

ciência que analisaram a obra e as ideias desses dois cientistas, como Olival Freire Jr., no caso 

de Bohm, e Arnauld Spire, no caso de Prigogine) e meta-historiográfico (reflexão sobre as 

contribuições de filósofos e historiadores da ciência, o que nos permitirá uma análise teórico-

metodológica)12. É importante ressaltarmos que os campos da Filosofia da Ciência e da 

História da Ciência, que envolvem a História da Física, são meta-científicos, visto que 

buscam esclarecer alguns aspectos da atividade dos cientistas envolvidos no estudo dos 

fenômenos naturais. “Por isso, a História da Física não é uma área das ciências exatas e sim 

das ciências humanas” (MARTINS, 2005, p. 117). 

Como os dois cientistas em questão deram grande ênfase aos seus princípios 

epistemológicos e metodológicos, buscamos mostrar as bases históricas do contexto das 

políticas dos saberes envolvidas no período, em uma tentativa de compreender as narrativas 

construídas em suas obras. Essa perspectiva não permite afastar as supostas desordens das 

teorias, as conexões entre os sistemas, as articulações cognitivas, “que podem facilitar o 

trânsito entre disciplinas, a cooperação entre História, contexto e ciência, entre pensamento, 

sentimento, emoção” (RODRIGUES, 2006, p. 19). Frisamos que esse procedimento teórico e 

                                                 
12 A meta-historiografia nos possibilita perceber como obras de historiadores da ciência criaram suas 

interpretações sobre os feitos e as atividades científicas, fornecendo-nos ferramentas para a formulação de 

uma visão crítica do processo de construção das narrativas discursivas históricas sobre a ciência (MARTINS, 

2005, p. 117). Nesse âmbito, servem-nos de suporte teórico alguns autores basilares. Nas obras de alguns 

deles, focamos apenas nas observações sobre a própria História da Ciência e sobre a ciência em geral. É o 

caso de Alexandre Koyré (1892-1964), Paul Feyerabend (1924-1994) e de Pierre Thuillier (1932-1998). 

Outros autores têm suas ideias trabalhadas com maior aprofundamento; é o caso de Popper e Thomas Kuhn 

(1922-1996). Destacamos que, em nossa tese, as ideias e abordagens desses autores são utilizadas de forma 

pontual, em análises específicas, a fim de não gerar situações de contradição metodológica. 
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metodológico presente em nossa abordagem requer uma compreensão de que a realidade é 

complexa, não reducionista, e corresponde às próprias visões dos dois físicos que serão 

analisados. Isso implica a construção de uma pesquisa e escrita que reflete uma característica 

marcante do pensamento bohmiano e prigoginiano. 

Essencialmente, nossa pesquisa está baseada na análise crítico-bibliográfica. As fontes 

primárias são as dos próprios físicos que são o objeto principal da tese, ou seja, as obras de 

Bohm e de Prigogine. As fontes secundárias são constituídas de obras de físicos, historiadores 

da ciência, filósofos da ciência e epistemólogos que debatem as ideias desses dois cientistas. 

Também se faz necessário o suporte teórico-reflexivo de autores com produção meta-

historiográfica. 

Em se tratando das obras de Bohm, como fontes primárias, damos ênfase aos livros de 

divulgação científica, com as reflexões filosófico-epistemológicas. Alguns livros desse físico 

são essencialmente teóricos e requerem um aprofundamento do conhecimento físico e 

matemático, o que não é o caso de nosso debate. Porém, Bohm publicou livros de divulgação 

de suas ideias e de suas preocupações humanísticas que podem ser compreendidas pelo leitor 

comum, numa linguagem acessível. Obras como Causalidad y azar en la Física Moderna 

(1959), Ciência, ordem e criatividade (1989), escrita com o físico estadunidense David Peat, 

A totalidade e a ordem implicada (1992), Diálogo: comunicação e redes de convivência 

(2005), O pensamento como um sistema (2007), The undivided universe – an ontological 

interpretation of quantum theory (2009), escrita com o físico Basil Hiley, e Sobre a 

criatividade (2011), entre outras, demarcam as questões debatidas por ele e as quais, em parte, 

são analisadas por nós. As obras A eliminação do tempo psicológico (1989) e O futuro da 

humanidade (1992), resultantes de diálogos realizados com Krishnamurti, são também 

importantes para compreendermos as bases filosóficas desse físico. 

O pensamento de Prigogine e suas teorias são encontrados em vários livros. Em 

parceria com Isabelle Stengers13, os livros A nova aliança: metamorfose da ciência (1997) e 

Entre o tempo e a eternidade (1992) são essenciais para o entendimento mais profundo das 

ideias e teses defendidas por Prigogine e Stengers. Destacamos também O fim das certezas – 

tempo, caos e as leis da natureza (1996) e As leis do caos (2002). Outras importantes obras 

para o entendimento do pensamento prigoginiano são O nascimento do tempo (2008) e 

Ciência, razão e paixão (2009). Artigos e entrevistas de Prigogine são importantes para o 

                                                 
13 Stengers é química e filósofa da ciência. Nascida em Bruxelas, Bélgica, em 1949, foi coautora de importantes 

livros de Prigogine. Muitas ideias, perspectivas e abordagens são compartilhadas pelos dois nas obras citadas, 

que serão mencionadas e debatidas nesta tese. 
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conhecimento de algumas questões específicas, traços biográficos e desafios intelectuais, 

como os artigos El redescubrimiento del tiempo (1992), Autobiografia (2003) e Criatividade 

da natureza, criatividade humana (2009). Uma entrevista concedida a Weber, no livro 

Diálogos com sábios e cientistas – a busca da unidade (1991) e várias entrevistas contidas em 

O pensamento Prigogine (1999), de Spire, são importantes para o avanço do entendimento de 

algumas ideias prigoginianas. 

Artigos, capítulos e livros de filósofos e historiadores da ciência, de físicos e 

estudiosos da obra de Bohm, como fontes secundárias, são importantes para o 

aprofundamento das ideias desse cientista. Destacamos as produções de Olival Freire Jr. 

(1994, 2001, 2005, 2010, 2011, 2015), Nelson Pinto Neto (2010), Mario Bunge (2000), James 

T. Cushing (2010), Christian Forstner (2008), Alexei Kojevnikov (2002), Russel Owell 

(1999), Shawn Mullet (2008), entre outros. Artigos sobre Prigogine também nos auxiliam no 

desenvolvimento de nossa pesquisa. Exemplos desses artigos podem ser encontrados em 

Massoni (2008), Ibáñez (2010), González (2008) e Almeida (2004). Esses trabalhos refletem 

uma visão crítica e alargada das ideias e das teorias de Prigogine, ressaltando o seu conceito 

de tempo, a sua visão da ciência e da natureza, a refutação prigoginiana da separação radical 

entre as áreas do saber, entre outros temas pertinentes. 

Como suporte teórico-reflexivo, recorremos a Popper (1975), Feyerabend (1989), 

Kuhn (2001), entre outros. É importante destacarmos que, nessa análise bibliográfica, 

buscamos apontar os elementos mais proeminentes para a nossa tese, ou seja, os da 

construção cultural de uma visão da ciência que possibilitou uma nova percepção da 

realidade. Buscamos entender como isso ocorre no campo cultural-científico. No domínio da 

teoria do conhecimento/epistemologia, ressaltamos o trabalho de Morin (1999, 2004, 2006, 

2012), Mario Bunge (2000), Paty (2010) e Rioja Nieto (1992). Destacamos também as obras 

de Koselleck (2006, 2014) e de Gaddis (2003) na analogia entre Física e História, realizada no 

capítulo segundo. 

A estrutura de nossa tese contém, em seu capítulo primeiro, uma apresentação e 

análise da trajetória intelectual de Bohm, com enfoque no recorte temático de nossa pesquisa 

e de nossas problematizações. Comentamos os aspectos do contexto histórico da vida de 

Bohm, do seu nascimento ao exílio no Brasil, de sua passagem por Israel ao seu 

estabelecimento na Inglaterra e também debatemos as questões físicas com as quais se 

deparou e se confrontou, as influências intelectuais e ideológicas, a sua produção científica até 

aquele momento e a sua repercussão. Buscamos apresentar os desenvolvimentos teóricos de 

Bohm, representativos de uma nova maneira de se fazer ciência e de se enxergar a natureza. 
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Comentamos a teoria do plasma, a interpretação causal e também a teoria da ordem implícita 

e explícita e abordamos suas questões reflexivas, que foram de suma importância para a sua 

percepção da realidade. Apresentamos, dessa forma, alguns dos desdobramentos da visão de 

mundo de Bohm. 

No capítulo segundo, tratamos da trajetória intelectual de Prigogine, obviamente, com 

a ênfase na delimitação de nossa tese. Analisamos aspectos biográficos desse autor e a 

constituição de sua obra. Abordamos a formação e a caracterização de suas principais ideias 

científicas, como a teoria das estruturas dissipativas, em seu estudo dos sistemas 

termodinâmicos instáveis, longe do equilíbrio. Analisamos a sua perspectiva sobre o tempo e 

sobre a historicidade presentes na natureza e também discorremos sobre as suas implicações. 

Por fim, apresentamos possíveis relações entre Física e História, advindas dos conceitos de 

Prigogine. 

O foco central do capítulo terceiro é o posicionamento filosófico de Bohm e de 

Prigogine, o que nos faz destacar as convergências filosóficas entre Bohm e Krishnamurti e 

entre Prigogine e o filósofo francês Henri Bergson (1859-1941). Assim, desdobramos alguns 

conceitos da teoria bohmiana, como o holomovimento, e verificamos algumas das implicações 

da sua visão de mundo, como a relação entre parte e todo e a unidade entre matéria e 

consciência. Analisamos a sua aproximação com Krishnamurti e sua visão específica sobre o 

diálogo. Também aproximamos algumas ideias de Prigogine com as de Bergson e buscamos 

mostrar como a visão filosófica prigoginiana foi importante para o desenvolvimento de sua 

teoria e de que forma a semelhança filosófica com Bergson contribuiu para isso. Essa análise 

dos aspectos filosóficos centrais em nossos protagonistas está em correspondência direta com 

os nossos objetivos já mencionados. Neste capítulo, entendemos ser necessária a apresentação 

de um panorama geral do desenvolvimento do processo histórico da ciência que contribuiu 

para a idealização do que se convencionou chamar de física newtoniana, por isso mostramos 

os alicerces de um modelo científico predominante durante três séculos e analisamos as bases 

filosóficas e epistemológicas subjacentes à chamada ciência moderna.  

Por fim, no capítulo quarto, debatemos as contribuições de Bohm e de Prigogine para 

o pensamento científico, estabelecendo um contraponto com a visão predominante de ciência. 

Comentamos a ideia de ciência de Bohm e de Prigogine e estabelecemos um paralelo, 

analisando pontos semelhantes e diferentes. Refletimos sobre a tese que propomos, debatendo 

as questões intrínsecas às suas perspectivas, como a superação da dicotomia entre 

determinismo e indeterminismo, causalidade e aleatório, ordem e desordem, observador e 

observado, sujeito e objeto, homem e natureza, e apresentamos uma proposta conceitual – 
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história-compaixão – e outra teórico-metodológica – teoria do leque –, inspiradas nas ideias 

de nossos cientistas.  

Em nossas considerações finais, delineamos a trajetória percorrida pela pesquisa e 

apresentamos uma reflexão que almeja desenhar um panorama coerente entre nossos objetivos 

e a tese. Evidenciamos que a percepção de uma nova realidade e sua consequente ideia de 

ciência somente podem florescer, efetivamente, em um ambiente de nova cultura e mediante 

outra abordagem sobre a inteligência. Apontamos para a reflexão de uma realidade complexa 

que vai além dos opostos das nuvens e dos relógios, em que a diferença entre conhecer e 

compreender são essenciais para vivenciá-la. 
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CAPÍTULO 1 

DAVID BOHM: 

FLORESCIMENTO DE UMA NOVA PERCEPÇÃO DA REALIDADE 

 

 

O mal da ficção é que ela faz sentido demais. A 

realidade nunca faz sentido. 

Aldous Huxley 

 

 

 

1.1.  Os anos de vida nos Estados Unidos 

 

Nascido em 1917, filho de imigrantes judeus. Cientista. Suas obras defenderam ideias 

que, em determinados aspectos, foram consideradas heterodoxas por boa parte da comunidade 

científica. Apesar desse rótulo, elas obtiveram significativa e crescente repercussão no mundo 

acadêmico e fora dele. Aliás, essa é uma característica de suas teorias – elas não se 

restringiram apenas ao domínio da ciência. Romperam o sectarismo ainda tão comum na 

política dos saberes, atingindo várias áreas do conhecimento. Admirador da arte. Ao exercer a 

profissão, chamou a atenção de seus interlocutores para o caráter intrínseco da criatividade na 

natureza. Em sua obra, refletiu sobre questões epistemológicas e resgatou a essência filosófica 

de se fazer ciência e de se pensar a realidade. Todas essas atribuições e características citadas 

podem ser tanto de David Bohm quanto de Ilya Prigogine. 
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Entretanto, como já foi anunciado pelo sumário e pelo título do capítulo, é sobre Bohm 

que iremos iniciar nosso caminho investigativo. Construir uma narrativa que torne inteligíveis 

a vida e as ideias de alguém e desejar dar sentido às circunstâncias que possam remontar o 

quebra-cabeça da história de um indivíduo e de seu contexto são atitudes que nos colocam no 

limiar da ficção e da realidade. E, muitas vezes, a realidade, de fato, é desprovida do sentido 

que comumente queremos atribuir a ela ou em que, simplesmente, desejamos forçá-la a se 

encaixar (HUXLEY, 1986, p. 01). 

Neste capítulo, a trajetória intelectual de Bohm será, obviamente, abordada de forma 

indissociável de seus aspectos biográficos e de seu contexto histórico-social. Alguns 

estudiosos têm sugerido que a existência de Bohm, no campo profissional e das ideias, deva 

ser dividida em duas14. O primeiro Bohm é o que se refere ao desenvolvimento de sua 

interpretação causal da teoria quântica15. Aqui temos um Bohm influenciado 

ideologicamente pelo marxismo, pelas concepções materialistas, por uma visão causal. O 

segundo Bohm é aquele que se desdobra a partir dos anos 1960, em um contexto de 

efervescências de percepções e de ideias que dialogaram com a visão filosófica de Hegel e, 

principalmente, de Krishnamurti16.  

Segundo Olival Freire Jr. (2011, p. 292), o pensamento científico e filosófico de Bohm 

mudou de forma significativa ao longo do tempo, o que dificulta estabelecer certo sentido de 

evolução das suas ideias. De nossa parte, estaremos atentos a que Bohm estamos nos 

referindo. Contudo, não conduziremos nossas análises e reflexões por meio de divisões 

rígidas. Entendemos, de certa forma em sintonia com a perspectiva bohmiana, que a vida e as 

ideias desse cientista são um processo total indivisível. A separação em Bohm I e II é apenas 

artificial, uma estratégia intelectual para o entendimento de um momento, de uma 

circunstância, de uma obra, de uma ideia específica. 

                                                 
14 Essa divisão que será descrita no texto foi apontada pelo filósofo e teólogo estadunidense John Cobb Jr., que 

afirmou que a obra e as ideias científicas de Bohm podem ser divididas como correspondentes a dois 

Bohm’s. Essa afirmação foi realizada em um círculo de palestras que envolveram o debate sobre as ideias dos 

dois protagonistas de nossa tese. O conteúdo dessas palestras foi publicado, em inglês, com o nome de 

Physics and the ultimate significance of time: Bohm, Prigogine, and process philosophy (1986). Bohm, ao 

responder aos comentários daquele filósofo, disse, com bom humor, que naquela ocasião ele era o Bohm III. 

Basil Hiley, colaborador de Bohm desde o início da década de 1960, fez uma divisão que difere da que 

estamos mencionando no texto. Na perspectiva de Hiley, segundo Ernst Hamburger (2000, p. 111), o Bohm I 

é aquele que ainda possui convicções semelhantes à da interpretação de Copenhague, e o Bohm II é aquele 

que propôs a interpretação causal. Nossa análise das imagens criadas sobre Bohm segue a que foi sugerida 

por Cobb Jr., o que não significa que concordamos com essa divisão. Pelo contrário, propomos uma 

superação dessas imagens. 
15 Neste capítulo, essa teoria será analisada e comentada. 
16 Apresentaremos, no capítulo terceiro, alguns comentários sobre Krishnamurti, assim como debateremos sobre 

a relação de proximidade que foi estabelecida entre esse filósofo e Bohm. 
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Vários são os paralelos, as analogias e os rótulos que foram imputados a Bohm no 

decorrer de sua vida e após a sua morte. Para alguns, devido à causalidade de sua 

interpretação quântica apenas citada, ele era um conservador. Para outros, ele foi um 

heterodoxo. Há quem o aproxime de Aristóteles por seu caráter antiatomista da natureza 

(RIOJA NIETO, 1992); ou de Platão, estabelecendo um paralelo entre a teoria bohmiana da 

ordem implícita e o mundo platônico das formas subjacentes ao mundo dos fenômenos 

(SHELDRAKE, 1991). Também fizeram analogias de suas ideias com aspectos filosóficos de 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) (RIOJA NIETO, 1992) e de Alfred North Whitehead 

(1861-1947) (COBB, 1986; GRIFFIN, 1986). Pelas suas reflexões filosóficas, pelos diálogos 

e pela proximidade e amizade com Krishnamurti, pelos debates com artistas e religiosos, 

Bohm foi rotulado – talvez esse seja o rótulo que mais ganhou amplitude e que mais distorceu 

o seu significado – de místico (PEAT, 1997). Esse é um desafio em nossa pesquisa: não 

reduzir Bohm aos esquemas simplificadores dos rótulos.  

Dizer que ele foi anticartesiano, antimecanicista, antipositivista ou até mesmo 

anticientífico (RIOJA NIETO, 1992), ou, ainda, dizer que foi holístico (WEBER, 1991; 

PESSOA JR., 2010), heterodoxo, pós-moderno (GRIFFIN, 1986; SANTOS, 2003), new age 

(KOJEVNIKOV, 2002) nos mostra o modo como olharam para Bohm os seus colegas, 

contendores ou estudiosos. Em nossa opinião, esses rótulos não nos oferecem uma percepção 

mais ampla das ideias, das teorias e da própria vida de Bohm. Indubitavelmente, utilizaremos 

alguns desses termos para caracterizar determinados aspectos, perspectivas e posicionamentos 

que serão apresentados e debatidos em nossa tese. Porém, somente com esse intuito de 

localizar o conceito, de verificar o caminho de entendimento de outros sobre a obra de Bohm, 

ou ainda de explicar determinada visão dele mesmo.  

David Joseph Bohm nasceu no dia 20 de dezembro de 1917, em Wilkes-Barre, uma 

pequena cidade do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. No início do século XX, essa 

pacata cidade era habitada por vários imigrantes, marcadamente por uma comunidade de 

mineiros de origem polonesa e irlandesa. O pai de Bohm, Samuel Bohm, foi proprietário de 

uma loja de móveis. Ele era um imigrante húngaro, judeu, que foi para os Estados Unidos, 

como tantos outros, no início do século XX, tentar fazer o seu futuro. Em Wilkes-Barre, 

Samuel se casou com Frieda, que também era de família de imigrantes europeus e judeus. 

Bohm foi o filho mais velho do casal. Ele teve um único irmão, Robert Bohm. Sua infância 

ocorreu naquela tranquila cidade, entretanto, em casa, em decorrência, principalmente, do 
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estado de saúde de sua mãe, havia uma agitação, ansiedade e tensão constantes que poderiam 

ser perturbadoras para o crescimento de uma criança17. 

Durante a infância e a puberdade, Bohm passou a se interessar bastante por ficção 

científica. Mergulhado em seu mundo de fantasias, planejava e realizava viagens espaciais, 

intergalácticas. Talvez, com o intuito de encontrar mundos livres do sofrimento visível que 

vivenciava em seu lar. Sua imaginação era estimulada pelas estrelas, pelos planetas e pela 

harmonia do sistema solar. Sonhava com luzes capazes de penetrar a matéria e com uma 

quarta dimensão do universo (PEAT, 1997, p. 17). Podemos entrever, de forma totalmente 

embrionária, uma tendência especulativa e imaginativa naquele que veio a se tornar um crítico 

do reducionismo empirista.  

Quando jovem, estudou na Pennsylvania State College, onde criou seu próprio método 

de estudo, desenvolvendo suas habilidades, cada vez mais evidentes, em matemática, por 

meio das quais encontrava soluções para determinados problemas de modo não usual. No 

entanto, outras disciplinas e assuntos o atraíam muito durante seus estudos, como História, a 

ascensão e a queda de civilizações, a política, entre outros. Nessa etapa, Bohm começou a 

desenvolver um profundo interesse em Mecânica Quântica – a Física do reino subatômico – e 

obteve seu diploma em Física em 1939. Concluída essa fase estudantil, Bohm recebeu duas 

cartas de aceite de instituições de ensino superior. Entre a Universidade de Nova Iorque e o 

Instituto de Tecnologia da Califórnia (Californian Institute of Technology – CalTech), Bohm 

escolheu esta última, que fica localizada em Pasadena. Era perceptível, desde esse período, 

que Bohm nutria um grande interesse em entender de forma mais profunda o conhecimento 

abordado pela Física e pela ciência em geral. Ele sentia que, no ambiente acadêmico, as 

questões tidas como filosóficas não eram vistas como relevantes. 

 

[...] no Californian Institute of Technology, onde entrei em 1939, descobri 

que reinava um tremendo ambiente de competição. [...] Havia grandes 

pressões para nos concentrarmos na aprendizagem de técnicas formais, com 

vista à obtenção de resultados concretos. Parecia haver pouco espaço para o 

desejo de compreender, no sentido que sempre tive em mente. (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 10-11) 

 

Ter o domínio satisfatório das técnicas matemáticas não era suficiente para Bohm. 

Nunca lhe foi algo estranho e disparatado trabalhar a ciência apoiado em fundamentos 

                                                 
17 A mãe de Bohm sofria de crises e distúrbios mentais. Em determinadas circunstâncias, o estado de debilidade 

poderia gerar uma situação de extrema depressão e violência. Segundo Peat (1997, p. 13), o lar em que Bohm 

nasceu era caótico, opressivo e, às vezes, violento. Apesar dessa situação, Bohm sempre esteve muito 

próximo de sua mãe, durante a infância. 
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filosóficos mais profundos e em um espírito de pesquisa de cooperação. Bohm, em seu livro 

com David Peat18, Ciência, ordem e criatividade, comentou que são estas coisas – as questões 

e implicações filosóficas – que fornecem o interesse e a motivação para usar as técnicas 

matemáticas no estudo da natureza (BOHM; PEAT, 1989, p. 11). Bohm estava 

profundamente interessado em uma Física que pudesse contemplar e entender a realidade 

(PEAT, 1997, p. 35). 

Nesse período, Bohm mergulhou no estudo da física teórica. Leu a obra do físico 

britânico Paul Dirac19 (1902-1984) e foi leitor voraz do livro do astrofísico britânico Arthur 

Eddington20 (1882-1944), Relativity theory of protons and electrons (1ª edição – 1936). Esse 

livro oferece uma proposta de teoria unificada que relaciona a teoria da relatividade com o 

mundo das partículas elementares. Em 1941, solicitado pelo próprio Bohm, ele foi trabalhar 

com o grupo de cientistas de J. Robert Oppenheimer (1904-1967), em Berkeley, na 

Universidade da Califórnia, onde encontrou um ambiente mais agradável e ao mesmo tempo 

mais instigante para as suas pesquisas e ideias21 (BOHM; PEAT, 1989, p. 11; MULLET, 

2008, p. 321). Segundo Peat (1997, p. 39), “os anos que se seguiram representaram um 

florescimento de sua criatividade. Por fim, ele tinha encontrado o lar científico que ele tanto 

tinha sonhado”. 

Em 1943, em Berkeley, Bohm doutorou-se em física teórica, sendo o último aluno de 

Oppenheimer, antes que este se transferisse para Los Álamos, onde se desenvolveu o Projeto 

Manhattan, do qual falaremos ainda neste tópico (OLWELL, 1999, p. 740; WEBER, 1991, p. 

43). A tese de Bohm aborda a difusão próton-nêutron e analisa o que acontece quando 

                                                 
18 O físico inglês Francis David Peat foi coautor do livro citado, e, após a morte deste, escreveu a biografia 

Infinite Potential: the life and the times of David Bohm (1997), a qual representa uma fonte recorrente em 

nossa tese. Inúmeros dados e informações para a nossa pesquisa foram obtidos nesta obra, o que a torna 

reconhecida por nós como uma fonte importante. Entretanto, destacamos que a biografia escrita por Peat 

possui abordagens, referências, posicionamentos e afirmações com as quais não compactuamos, como: a 

ênfase e a sua interpretação das crises de depressão de Bohm; as questões sexuais; os aspectos de visão de 

mundo atribuídos a Bohm; seu relacionamento com colegas e amigos, como o tratamento dado à relação com 

Krishnamurti. Tudo isso soa para nós, em muitos aspectos, artificial e tendencioso. Segundo o físico britânico 

Basil Hiley, que trabalhou com Bohm, desde a década de 1960 até a morte de nosso protagonista, essa obra 

foi decepcionante. “Não acho que aquele é um retrato correto de David Bohm. O David Bohm que 

transparece naquele livro não é o David Bohm que conheci” (HILEY et al, 2000, p. 121). 
19 Paul Dirac foi prêmio Nobel de Física, em 1933. Seu trabalho envolveu estudos sobre os fundamentos da 

teoria quântica e também sobre a teoria da relatividade. 
20 Arthur Eddington investigou a estrutura interna, o movimento e a evolução das estrelas. Fez importantes 

experiências e observações no campo da relatividade. Antecipamos que Ilya Prigogine utilizou o termo flecha 

do tempo (seta do tempo) de Arthur Eddington, cujo significado e papel exercido na visão teórica de 

Prigogine serão oportunamente debatidos. 
21 J. Robert Oppenheimer foi um físico teórico que criou um centro de excelência de ciência na Universidade da 

Califórnia, conduzindo pesquisas de vários cientistas. De acordo com Peat (1997, p. 43), “Bohm foi 

encorajado por Oppenheimer a explorar assuntos filosóficos, sociais e políticos e a considerar ainda mais as 

implicações das teorias físicas”. Oppenheimer foi o líder do Projeto Manhattan, responsável pela criação da 

bomba atômica. 
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ocorrem as colisões entre prótons e dêuterons – partículas compostas por apenas um nêutron e 

um próton. Esse estudo apresentava aplicações no entendimento da estrutura interna dos 

átomos, das reações dentro das estrelas e poderia ser aplicado na teoria da bomba de 

hidrogênio (MULLET, 2008, p. 322). Essa pesquisa impulsionou Bohm nos estudos sobre as 

questões quânticas. 

Após o seu doutoramento, Bohm foi trabalhar no Lawrence Radiation Laboratory, 

bastante interessado pelo plasma, uma espécie de gás denso de elétrons que apresenta um 

comportamento radicalmente diferente do estado normal da matéria. Segundo Peat (1997, p. 

65), essa foi a primeira contribuição de destaque de Bohm para a Física. Bohm descobriu 

algumas propriedades inesperadas do plasma. Estudando os efeitos dele nos campos 

magnéticos, chegou a uma teoria que desempenha papel importante nos estudos de fusão – 

fenômeno hoje conhecido como difusão Bohm (WEBER, 1991, p. 43). Em vez de se 

moverem livremente, os elétrons tendem a ficar em círculo, em volta de linhas de campos 

magnéticos (PEAT, 1997, p. 66). 

 

Os meus conhecimentos provieram da percepção de que o plasma é um 

sistema altamente organizado, que se comporta como um todo. De fato, em 

alguns aspectos é quase como um ser vivo, e fascinava-me o problema de 

saber como esse comportamento coletivo e organizado se ajustava à 

liberdade de movimento quase completa dos elétrons individuais. (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 12) 

 

Ressaltamos aqui a característica fulcral presente na trajetória de Bohm: a busca de 

uma compreensão que vá além do aparente. Sua abordagem poderia ficar restrita aos aspectos 

formais da Física, contribuindo para a edificação do conhecimento científico, circunscrita à 

linguagem abstrata da matemática. Entretanto, Bohm aprofundava as questões em torno da 

pesquisa, procurava as implicações subjacentes, estabelecia analogias. E uma analogia quase 

que imediata foi estabelecida com o comportamento dos indivíduos humanos – elétrons 

individuais – e das sociedades humanas – comportamento coletivo dos elétrons. Ele via nisso 

um paralelo com a sociedade e também com o modo de organização dos seres vivos (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 12). 

As pesquisas de Bohm contribuíram efetivamente para fundamentar as bases da 

moderna teoria do plasma. Esse trabalho específico de Bohm, mediante abordagem do 

historiador da ciência russo Alexei Kojevnikov (2002, p. 163), possui algumas semelhanças 

com aqueles dos físicos soviéticos Yakov Frenkel (1894-1952), Igor Tamm (1895-1971) e 

Lev Landau (1908-1968). Como esses físicos soviéticos, Bohm foi um socialista, embora de 
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um tipo diferente e apenas durante um breve período de sua vida, e tinha uma forte crença no 

coletivismo22. Como eles, ele usou as noções coletivistas em suas tentativas de compreender o 

comportamento das partículas em sistemas físicos densos. A mais importante dessas noções, 

em seu caso, foi o movimento coletivo. Outra sugestiva semelhança, apontada por Kojevnikov 

(2002, p. 162-163), é a de que todos esses físicos tiveram que lutar por suas liberdades 

individuais. Nos primeiros artigos de Bohm sobre o plasma, ele se mostrava interessado em 

saber de que forma os elétrons, como partículas livres, podiam coordenar seus movimentos. 

Combinando coletivismo com liberdade individual, essa situação exerceu sobre ele um forte 

apelo.  

 

Sua experiência como membro de um grupo comunista e suas tentativas 

sindicais abortadas em Berkeley não tinham oferecido para ele uma solução 

satisfatória23. Elétrons no Plasma, no entanto, se organizam para dirigir uma 

ação coletiva. Eles eram praticamente partículas livres, independentes uns 

dos outros, mas como um resultado de sutis interações dentro de um vasto 

grupo, eles desenvolvem padrões de movimentos coerentes organizados. 

Como exatamente eles faziam isso tinha se tornado o tópico de cálculos 

matemáticos de Bohm por volta de 10 anos (1948-1958). Talvez, uma vez 

mais [...] ele estava interiorizando um problema, cuja solução ele evitava em 

sua própria vida pessoal e social, desenvolvendo um quadro mental e 

encontrando uma solução em sua própria mente. (KOJEVNIKOV, 2002, p. 

170) 

 

Como mencionamos, Bohm via no plasma uma analogia com o problema individual e 

social. No plasma, tem-se aquilo que foi denominado por Bohm de comportamento coletivo, 

que corresponde ao estado no qual os elétrons se movem juntos, produzindo um campo 

elétrico de um modo coerente, realizando um movimento coletivo e organizado a despeito das 

bases aleatórias dos elétrons. De acordo com Kojevnikov (2002, p. 171), segundo a 

perspectiva bohmiana, o movimento autossustentável realizado por elétrons livres 

representava um modelo de sociedade na qual ele queria entender a relação individual e 

social. “Bohm estava motivado pelo desejo de entender fisicamente e matematicamente como 

um grupo de indivíduos livres podem desenvolver padrões de coordenação e de 

comportamento organizado” (KOJEVNIKOV, 2002, p. 178). O plasma foi um meio para 

investigar a questão. 

                                                 
22 Sobre esse aspecto, ainda falaremos neste tópico. 
23 Esses acontecimentos políticos também serão analisados neste subcapítulo. 
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Posteriormente, a teoria do plasma foi estendida aos metais24, contribuindo para a 

constituição da física dos estados sólidos25 (BOHM; PEAT, 1989; PEAT, 1997; WEBER, 

1991). Visto de longe, um plasma parece ser uma série de oscilações coletivas, envolvendo 

um número astronômico de partículas. Bohm foi capaz de criar uma dupla descrição 

matemática: uma descrição (coordenadas coletivas) trata das vibrações coletivas, enquanto a 

outra (coordenadas individuais) explica o movimento livre individual. As duas descrições são 

parte de um todo. O movimento coletivo está envolvido no movimento individual (acaso) e 

vice-versa. Conforme mencionou Peat (1997, p. 67-68), em uma analogia, uma pessoa pode 

se sentir relativamente livre, ainda que influenciada pela percepção, pelo senso comum, pelos 

valores globais da sociedade. Uma vez que os indivíduos respondem aos significados 

compartilhados, a sociedade como um todo é capaz de manter essa estrutura complexa. 

 

[...] sociedades humanas, assim como os plasmas, são uma síntese de 

opostos, permitindo para ambos a liberdade do indivíduo e o coletivismo do 

todo. (Tecnicamente falando, Bohm foi capaz de mostrar o porquê que os 

plasmas se tornam estáveis em um campo magnético externo. Seu tratamento 

teórico de difusão em um plasma turbulento tornou-se conhecido – como já 

vimos – como difusão Bohm). (PEAT, 1997, p. 68) 

 

Prolongando um pouco mais a analogia suscitada pela teoria do plasma, percebemos a 

sua implicação, em paralelo, sobre a nossa relação com o mundo. A maneira como olhamos o 

mundo determina como agimos nele, como estruturamos nossa sociedade e como encaramos 

nossa vida. Igualmente, a sociedade na qual vivemos condiciona nossos valores e nosso modo 

de pensar e de perceber o mundo (PEAT, 1997, p. 68). Parece-nos evidente que essas 

implicações foram importantes para nutrir as questões filosóficas inerentes ao trabalho de 

Bohm, motivando-o a buscar a compreensão do que subjaz à realidade. 

Nesse sentido, consideramos válido ressaltar aqui que Prigogine, por meio de suas 

pesquisas, contribuiu para o avanço do estudo de comportamento complexo de sistemas, ou 

seja, sistemas físicos e/ou químicos de grande diversidade que evocam uma estrutura de 

caráter inesperado – como paralelo ao comportamento do plasma, percebido na teoria de 

                                                 
24 Em seu trabalho inicial, com o físico Eugene Gross (1926-1991), Bohm usou uma abordagem da física 

clássica. Posteriormente, com o físico estadunidense David Pines, a investigação do plasma passou a ser 

conduzida pelo ponto de vista teórico da Mecânica Quântica (PEAT, 1997, p. 81). 
25 A física dos estados sólidos abrange o estudo das propriedades da matéria em temperaturas extremamente 

baixas (WEBER, 1991, p. 43-44). Sublinhamos que, no capítulo Campos que interagem: física quântica e a 

transferência de conceitos entre física de partículas, nuclear e do estado sólido, do livro Teoria Quântica: 

estudos históricos e implicações culturais (2010), o físico alemão Christian Joas afirmou que a física do 

estado sólido, a física nuclear e a física de partículas elementares “são profundamente emaranhadas, tanto 

em seus respectivos desenvolvimentos históricos, quanto conceituais” (JOAS, 2010, p. 108). 
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Bohm26. Entretanto, essa característica da complexidade vai além dos sistemas físicos e 

químicos. De acordo com o físico Roberto Luzzi, “até os fenômenos sociais devem ser 

considerados como sistemas, não obstante as dificuldades e imprecisões que apresentam as 

definições e interações em entidades socioculturais” (LUZZI, 2000, p. 46). 

Durante a estada de Bohm em Berkeley, dois outros importantíssimos aspectos 

marcaram a sua trajetória de vida: o marxismo e o projeto de construção da bomba atômica. 

No início de seus estudos acadêmicos, Bohm se interessou intensamente pelas ideias do 

filósofo alemão Karl Marx (1818-1883). Nos anos de 1930 e de 1940, a Universidade da 

Califórnia era um ambiente aberto às ideias da esquerda, e muitos de seus membros 

engajavam-se nas questões sociais e políticas, refletindo o contexto geopolítico mundial 

(OLWELL, 1999, p. 740). De acordo com Kojevnikov (2002, p. 164), a paixão de Bohm pela 

política foi mais pelas ideias e pelos debates do que pela ação. Ela teve início durante os anos 

de estudo na Pensilvânia e estava ligada fortemente à crença na democracia e na ciência como 

um modo de progresso material e de melhoria na vida política.  

Bohm também foi inspirado, anteriormente, pelas suas observações das condições de 

vida da comunidade da classe trabalhadora de mineiros, durante a Grande Depressão, crise 

econômica que abalou os Estados Unidos devido à quebra da bolsa de Nova Iorque, em 1929. 

Isso mostrou a Bohm que, em uma crise real, as pessoas não conseguem sobreviver 

dependendo apenas de seus esforços individuais isolados. Conforme abordagem de 

Kojevnikov (2002, p. 165), o choque causado por aquela experiência destruiu, desde muito 

cedo, as ilusões de Bohm no que se refere à eficiência do individualismo, direcionando sua 

filosofia política para o coletivismo. 

Em meados de 1930, a grande tristeza de Bohm foi o crescimento do fascismo, que ele 

considerava, com horror, como uma total ameaça à civilização. A Guerra Civil Espanhola, o 

antissemitismo, a direita pró-nazista nos Estados Unidos, a inércia das democracias do 

Ocidente, todos esses desenvolvimentos políticos contribuíram para o crescimento da 

aceitação do socialismo por parte de Bohm. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, foi 

atraído para os grupos comunistas. Para Bohm, a União Soviética (URSS) poderia ser uma 

força essencial contra os nazistas (FREIRE JR., 2015, p. 26). Depois que ele chegou em 

Berkeley, seu círculo de contatos incluiu muitos que pensavam como ele (KOJEVNIKOV, 

                                                 
26 Nas ciências naturais, esses esforços de entendimento dos sistemas complexos e de sua analogia com a 

sociedade humana estão presentes nos trabalhos de Prigogine e da Escola de Bruxelas (LUZZI, 2000, p. 46); 

o que reforça a analogia com a intepretação da teoria do plasma. A Escola de Bruxelas é o nome comumente 

empregado ao grupo de pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas formado por Prigogine e que tem 

como trabalho os estudos de sistemas complexos, entre outros. 
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2002, p. 165). Ele não foi o único que lia e discutia as ideias marxistas. O próprio 

Oppenheimer, durante um período, foi simpatizante do marxismo (PEAT, 1997, p. 56). Bohm 

estava pronto para se identificar como socialista e marxista. 

As afirmações sobre a filiação de Bohm ao Partido Comunista são precárias e 

incompletas. Ao que tudo indica, ele se filiou ao partido em novembro de 1942, no momento 

mais crítico da Segunda Guerra Mundial, o da batalha de Stalingrado. De acordo com 

Kojevnikov (2002, p. 165), baseando-se em declarações posteriores de Bohm, este deixou o 

partido após nove meses, sugerindo, em ocasiões diferentes, várias possíveis razões para o seu 

descontentamento com o Partido Comunista: insatisfação intelectual com as intermináveis 

reuniões; frustração ao encontrar um ambiente de intrigas e de disputas pelo poder, em vez de 

união e camaradagem entre os seus membros. Na análise de Kojevnikov, Bohm foi incapaz de 

seguir os comunistas restritos à disciplina partidária. Mesmo saindo do partido, Bohm 

participava de atividades de esquerda. Ele também atuou junto à Federação de Arquitetos, 

Engenheiros, Químicos e Técnicos (FAECT- sigla em inglês), uma espécie de sindicato que 

agia na Universidade da Califórnia, sob o viés político de esquerda naquela época (OLWELL, 

1999, p. 741). 

Ele estudou obras como a Dialética da natureza, do filósofo Friedrich Engels (1820-

1895), e manteve várias discussões com seus colegas e amigos acerca das ideias dos 

intelectuais revolucionários comunistas. De acordo com Peat (1997, p. 58), para Bohm, o 

marxismo era uma filosofia verdadeiramente holística, que envolvia cultura, política, 

economia e dava um papel especial à ciência. Uma de suas bases é a lei da dialética, que se 

baseia no movimento dinâmico, no qual nada é fixo, e nas contradições que fluem de dentro 

de cada coisa existente. Com essa visão do cosmos como transformação e movimento 

incessantes, a dialética tinha uma particular atração para Bohm. O marxismo também nutriu 

Bohm de uma esperança de uma estrutura para a vida baseada na ciência e no sonho de uma 

humanidade livre. 

Também nesse período, a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi um fato marcante 

da História que impulsionou o projeto da construção de um artefato, a bomba atômica, que 

pudesse significar um trunfo bélico para o país que a possuísse. Alertado pela possibilidade de 

a Alemanha nazista construir essa bomba, o governo estadunidense, sob a presidência de 

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), organizou o Projeto Manhattan, cujas pesquisas 

científicas eram lideradas pelo físico Oppenheimer. Vários cientistas de Berkeley, e do seu 

Laboratório de Radiação, participaram das atividades desse projeto, em Los Álamos. Bohm 

não foi convidado para essas atividades secretas. De acordo com Peat (1997, p. 62), Bohm, 
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inicialmente, sabia da viabilidade de uma bomba, mas, ao mesmo tempo não tinha nenhuma 

ideia da existência do Projeto Manhattan. 

Conforme o ponto de vista de Hiley27, Bohm não obteve autorização para fazer parte 

do grupo de cientistas do Projeto Manhattan, após sua consolidação. A razão pela qual ele 

não foi convidado e autorizado a participar do grupo se refere ao fato de que ele tinha muitos 

familiares vivendo na Europa. Vale dizermos que dezenove membros de sua família foram 

mortos no holocausto. Dessa forma, eram essas ligações familiares que o impediram de 

participar do Projeto Manhattan. Outra causa não declarada de sua não autorização diz 

respeito às suas atividades políticas de esquerda, o que o situava entre aqueles que poderiam 

ser tratados como elementos perigosos para a segurança dos Estados Unidos (KOJEVNIKOV, 

2002, p. 164). 

Entretanto, mesmo não participando diretamente do projeto, Bohm contribuiu com 

pesquisas úteis à construção da bomba (FREIRE JR., 2001, p. 38). Apesar de soar um tanto 

quanto estranho, segundo Peat (1997, p. 66), Bohm não parecia estar atingido pelas 

implicações morais de seu trabalho nesse período. É importante lembrarmos que, para muitos 

cientistas dessa época, se as suas pesquisas estavam sendo usadas para construir uma bomba, 

eles acreditavam que, posteriormente, poderiam ser utilizadas para a construção de um mundo 

melhor e para a manutenção da paz entre os povos. 

A junção desses dois aspectos da vida de Bohm foi, como já afirmamos, essencial para 

o desenrolar da sua trajetória de vida. Um físico marxista que pudesse ter algum tipo de 

envolvimento – no caso de Bohm, indireto – na construção da primeira bomba atômica, 

parecerá, no mínimo, suspeito para o governo dos Estados Unidos, logo após a Segunda 

Guerra Mundial. Isso acontece porque o mundo, posteriormente ao conflito, mergulhou em 

uma situação geopolítica de bipolarização. Disputando a hegemonia política, econômica, 

ideológica, tivemos dois blocos antagônicos dispostos a se enfrentarem por meio da 

propaganda, da corrida armamentista, da corrida espacial, dos confrontos armados indiretos, 

gerando imensa tensão no mundo inteiro.  

Tratava-se da Guerra Fria. De um lado, os países do bloco capitalista, liderados pelos 

Estados Unidos; do outro lado, os países ditos socialistas, liderados pela União Soviética. O 

bloco estadunidense usava o discurso do capitalismo, de defesa da liberdade individual, da 

democracia política, da livre iniciativa. O bloco soviético utilizava o discurso de uma 

sociedade coletiva, fraternal e igualitária. Dentro desse contexto de conflitos inerentes à 

                                                 
27 Destacamos que Hiley e Bohm escreveram um livro, publicado após a morte de Bohm com o nome de The 

undivided universe: an ontological interpretation of Quantum Theory (1ª edição – 1993). 
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Guerra Fria, os Estados Unidos foram palco de uma imensa onda de perseguições àqueles que 

eram vistos como simpatizantes da União Soviética, àqueles que eram comunistas, marxistas, 

ou simplesmente, àqueles que criticavam autonomamente determinados aspectos do 

capitalismo ou o governo estadunidense. 

Foi nesse período que Bohm, marxista e cientista ligado ao Laboratório de Radiação 

da Universidade de Berkeley – de onde saíram vários cientistas, além do líder do Projeto 

Manhattan –, começou a ser perseguido pela política de histeria anticomunista instaurada nos 

Estados Unidos. A suspeita e a acusação eram a de que havia uma célula comunista 

envolvendo os estudantes de Oppenheimer no Laboratório de Radiação. Esses estudantes e 

pesquisadores, entre eles Bohm, simpáticos à causa soviética, poderiam ter passado segredos a 

agentes soviéticos para a construção da bomba atômica daquele país (OLWELL, 1999, p. 743; 

PEAT, 1997, p. 61, 90). 

O serviço de inteligência estadunidense acreditava que alguém do Laboratório, 

denominado pela investigação de cientista x, tinha passado informações importantes e 

secretas, especificamente para Steve Nelson (1903-1993) – líder comunista dos Estados 

Unidos (OLWELL, 1999, p. 743). A partir de 1949, a Comissão de Atividades 

Antiamericanas do Congresso dos Estados Unidos dirigiu sua atenção para um grupo de 

cientistas considerados potencialmente perigosos. Entre eles, estavam Bohm, Rossi Lomanitz 

(1921-2003), Bernard Peters (1910-1993) e Joseph Weinberg (1917-2002).  

Destacamos que, após a Segunda Grande Guerra, Bohm foi convidado por um físico 

teórico estadunidense, colaborador e assistente de Einstein, John Wheeler (1911-2008), para 

trabalhar no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, em Nova Jersey. 

Convite aceito, Bohm ficou em Princeton de 1946 a 1951, onde, além de estabelecer contato 

direto e estreito com Einstein e de realizar pesquisas, exerceu, pela primeira vez, a função de 

professor assistente. Foi nesse período que ele escreveu um renomado livro sobre a teoria 

quântica, Quantum Theory (1ª edição – 1951) e também dois artigos acerca da sua nova 

interpretação sobre essa teoria, A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 

“Hidden” Variables I e II, publicados somente em 1952. 

Em 25 de maio de 1950, Bohm foi interrogado em uma sessão executiva de audiências 

sobre Espionagem Atômica no Laboratório de Radiação de Berkeley (PEAT, 1997, p. 93), 

realizada pela Comissão de Atividades Antiamericanas do Congresso. Depois, em 10 de junho 

desse mesmo ano, ocorreu outra sessão de interrogatório. Nelas, Bohm foi inquerido se era 

membro do Partido Comunista, se tinha ligações políticas com Steve Nelson, se sabia nomes 

de cientistas comunistas que tinham atitudes suspeitas. Bohm invocou a Quinta Emenda da 
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Constituição estadunidense contra autoincriminação para se recusar a responder às perguntas, 

argumentando que, se respondesse às questões, poderia submeter outras pessoas e ele próprio 

a perseguições. Foi então, acusado de desacato ao Congresso (FREIRE JR.; PATY; 

BARROS, 1994, p. 54). Chegou a ser preso em 04 de dezembro de 1950, sendo depois solto, 

com pagamento de fiança (OLWELL, 1999, p. 744; PEAT, 1997, p. 90, 98-99). Finalmente, 

em 31 de maio de 1951, foi absolvido (FREIRE JR., 2000, p. 04). 

Durante o processo, no final de 1950, a Universidade de Princeton suspendeu todas as 

atividades de Bohm (OLWELL, 1999, p. 744). Em junho de 1951, seu contrato não foi 

renovado pela universidade, que se via ameaçada de ter investimentos de empresas privadas 

retirados da instituição, por conter em sua equipe um profissional acusado de supostas 

atividades antiamericanas (PEAT, 1997, p. 99). Essa decisão, como ressaltou Olwell (1999, p. 

748), não foi técnica nem profissional, mas política, uma vez que o processo de Bohm 

causava embaraços para a universidade. Essa medida política gerou vastas consequências 

profissionais para Bohm.  

De acordo com a abordagem de Olwell, a carreira de Bohm como físico estadunidense 

no pós-guerra demonstra os efeitos da Guerra Fria na física teórica daquele período. Segundo 

sua perspectiva, seu isolamento o levou a explorar alternativas para a Mecânica Quântica, mas 

também limitou sua influência e audiência dentro da comunidade física dominante. A 

suspensão de suas atividades acadêmicas em Princeton fez com que Bohm pudesse se 

direcionar a outros assuntos. “Ele se aproximou mais das ideias de Einstein e de suas críticas à 

teoria quântica e percebeu que muitas questões da Mecânica Quântica não tinham sido 

satisfatoriamente respondidas pela Escola de Copenhague” (OLWELL, 1999, p. 748). Sua 

investigação se tornou mais teórica. 

De certa forma, Bohm foi colocado para fora da comunidade de físicos dos Estados 

Unidos. No entanto, isso deve ser relativizado, haja vista que, como veremos no subcapítulo 

1.4, mesmo se exilando no Brasil, ele manteve contatos e diálogos com cientistas 

estadunidenses e europeus. Mediante esse clima de caça às bruxas, Bohm percebeu que suas 

chances de trabalhar nos Estados Unidos e de dar continuidade às suas pesquisas científicas 

eram, no mínimo, muito remotas, ou, até mesmo, impossíveis, naquelas circunstâncias. Sair 

desse país foi, então, a condição para que pudesse continuar a sua atividade como cientista 

(FREIRE JR.; PATY; BARROS, 1994, p. 54). 

Vários cientistas quiseram ter Bohm em suas equipes e em seus projetos de pesquisa, 

entre eles, Einstein. Entretanto, inúmeras barreiras erguiam-se em decorrência da situação 

política daquele momento histórico (PEAT, 1997, p. 104). Fora indicado por Einstein para 
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trabalhar na Universidade de Manchester, na Inglaterra, porém sua indicação não obteve 

sucesso. O Brasil será o país no qual Bohm se exilará. Em Princeton, havia-se formado um 

pequeno grupo de físicos brasileiros, que contava com Jayme Tiomno (1920-2011), José Leite 

Lopes (1918-2006) e Walter Schützer (1922-1963). Tiomno o convidou para ocupar posição 

na Universidade de São Paulo e a sua nomeação teve a recomendação de Einstein e 

Oppenheimer, com suporte de Abrahão de Moraes, chefe do Departamento de Física 

(FREIRE JR., 2000, p. 05). 

No dia 10 de outubro de 1951, Bohm chegou ao Brasil, após ter vivido quase 34 anos 

nos Estados Unidos sem ter saído desse país uma vez sequer. Ele também nunca mais voltaria 

a viver nos Estados Unidos. Sobre a sua estada/exílio, falaremos no subcapítulo 1.4. No 

próximo tópico, apresentaremos, em linhas gerais, a teoria quântica – que foi tema central do 

primeiro livro de Bohm, e comentaremos a interpretação padrão dessa teoria, conhecida como 

Interpretação/Escola de Copenhague, da qual Bohm foi um dissidente e apresentou uma 

abordagem alternativa. Veremos algumas das questões intrincadas subjacentes à formulação 

da teoria quântica original, tanto no nível científico quanto no nível filosófico e 

epistemológico. Perceberemos que os novos conceitos, as novas hipóteses e as novas 

maneiras de se olhar para a realidade tornaram, por muitas vezes, mais obscura, paradoxal e 

confusa a compreensão humana dos fenômenos da natureza. 

 

 

1.2. Teoria quântica: as questões físicas e filosóficas que configuraram o cenário com 

que Bohm se deparou e se confrontou 

 

Estranha, misteriosa e bela. Esses adjetivos foram comumente usados por muitos 

físicos, filósofos e historiadores da ciência ao se referirem à teoria quântica (FREIRE JR; 

GRECA 2010, p. 357). Além do mundo científico, muitas ideias e conceitos dessa teoria, 

entendidos e aplicados, coerentemente ou não, foram migrados e penetraram em outras 

atividades sociais e culturais. A que se deve a presença de um conhecimento tão sofisticado 

como o da teoria quântica em ambientes diversos? Além da porosidade do conhecimento, 

pensamos que o seu caráter estranho e belo, aliado a uma boa dose de ignorância de nossa 

parte, são responsáveis pelo uso tão disseminado de aspectos conceituas da quântica (CRUZ, 

2010, p. 302). 
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Indubitavelmente, a teoria quântica e a teoria da relatividade28 representam uma 

verdadeira revolução que abalou não somente as certezas científicas da teoria newtoniana, 

como também as próprias bases do imponente edifício da Física no final do século XIX 

(BEN-DOV, 1996, p. 128). Essas duas teorias – relatividade e quântica – constituem o que, no 

século XX, passou a ser designado de física moderna. Trouxeram consigo, em sua formulação 

e em seus desdobramentos, novas perspectivas epistemológicas, filosóficas e, obviamente, 

científicas. No que diz respeito à teoria quântica, buscaremos, neste tópico, elencar alguns 

pontos essenciais em uma análise que pretende conduzir a uma elucidação das questões com 

as quais Bohm se verá emaranhado. Assim, em linhas gerais, esboçaremos o percurso 

histórico da edificação dessa teoria. 

As origens da história da teoria quântica podem ser remontadas com as pesquisas do 

físico alemão Max Planck (1858-1947) sobre a radiação eletromagnética emitida por um 

corpo negro29. Para determinar a distribuição da energia entre as diversas vibrações do campo 

eletromagnético, Planck dividiu essa energia em pequenas unidades isoladas. No 

desenvolvimento de suas pesquisas, ele criou uma constante – Constante de Planck – que 

envolve cada pacote de energia – quantum. Posteriormente, Einstein descobriu que a emissão 

de um quantum luminoso e o recuo correlativo do átomo que o emitiu são um processo 

aleatório. Esse processo tem uma probabilidade de ocorrência bem definida, mas é impossível 

prever o instante preciso em que ele acontecerá (BEN-DOV, 1996, p. 130-131). 

No início do século XX, Einstein defendeu que deveriam ser associados os aspectos 

corpusculares e ondulatórios para se ter uma teoria coerente para entender a luz. O conceito 

de partículas de luz, ou fótons, recebeu grande adesão dos físicos. Em 1922, Einstein recebeu 

o prêmio Nobel de Física por sua interpretação do efeito fotoelétrico. Várias foram as etapas 

para que os físicos chegassem a uma formulação preliminar da teoria quântica. Citamos 

apenas algumas delas, sem aprofundarmos, como o modelo atômico do físico e químico 

                                                 
28 A teoria da relatividade de Einstein representou uma das primeiras significativas rupturas com a física clássica. 

Os principais fundamentos da relatividade são: a velocidade da luz deve ser a mesma para todos os 

observadores, independentemente do movimento destes; a descrição científica deve ser coerente com a 

definição dos meios teóricos acessíveis a um observador que não é visto como externo ao mundo. Essa 

perspectiva desencadeia uma nova concepção de objetividade física, levando em consideração a relatividade 

implícita ao referencial e não mais à universalidade, ao absoluto (RUSSELL, 1960, p. 16-17). Como nenhum 

ser submetido às leis físicas pode transmitir sinais a uma velocidade superior à luz no vácuo, não se pode 

falar mais de simultaneidade absoluta entre dois acontecimentos distantes. Essa teoria também demonstra que 

as medições do tempo são essencialmente relativas: dependem do ponto de vista do observador. Como bem 

sublinhou o filósofo e psicólogo Serge Moscovici (1928-2014), segundo a relatividade, os homens, a título de 

observadores, estão no mundo, pertencem a ele, e, para conhecê-lo, fazem mais do que contemplá-lo do 

exterior (1996, p. 126). 
29 Conforme o físico Ben-Dov, em Física, “dá-se o nome de ‘corpo negro’ a um corpo que absorve todas as 

radiações que recebe” (1996, p. 129). As radiações absorvidas elevam a temperatura do corpo, que emite em 

troca uma radiação eletromagnética crescente. 
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neozelandês, Ernest Rutherford30 (1871-1937), o modelo atômico do físico dinamarquês 

Bohr31, o efeito Compton32, os estudos de Louis de Broglie de 192433, entre outros.  

Nesses primeiros anos do século XX, as pesquisas e as formulações conceituais que se 

desdobrarão em uma perspectiva teórica ainda eram muito insipientes e primárias. Muitos 

físicos, desde o final do século XIX, estavam convictos de que a matéria era composta de 

corpúsculos – partículas – e a luz era composta de ondas. Entretanto, com a descoberta do 

mundo quântico, eles perceberam que “as ondas tinham um comportamento corpuscular e os 

corpúsculos, um comportamento ondulatório” (BEN-DOV, 1996, p. 133). Consideramos 

válido esclarecer que os conceitos de onda e de partícula (corpúsculo) são modelos 

construídos para explicar fenômenos da natureza. Em vez de partículas duras, sólidas, como 

eram consideradas pela visão do atomismo, percebeu-se que os átomos consistem em vastas 

regiões de espaço onde partículas extremamente pequenas, subatômicas (elétrons, nêutrons, 

etc.) não parecem em nada com os objetos sólidos da física clássica. Essas unidades 

subatômicas são entidades muito abstratas e têm um aspecto dual. Dependendo do modo 

como observamos, apresentam-se ora como partículas – abstração conceitual –, ora como 

ondas – abstração conceitual. Essa natureza dual se apresenta na matéria e também na luz 

(CAPRA, 2006, p. 73). 

Além disso, a física dos quanta introduzia elementos novos e estranhos, como a 

propriedade aleatória da emissão de um fóton no modelo de efeito fotoelétrico de Einstein, ou 

ainda, a impossibilidade de se obter uma descrição precisa das transições eletrônicas no 

modelo atômico de Bohr. O que era também bastante desconcertante para a comunidade 

científica era o fato de que os novos modelos quânticos não passavam de um conjunto de 

regras práticas que indicavam em que contexto se devia abandonar o quadro clássico e supor 

um comportamento quântico (BEN-DOV, 1996, p. 133). Esse conjunto de regras é hoje 

designado de antiga teoria quântica e, naquele momento inicial, não estava sustentado em 

nenhuma teoria fundamental. Foi durante os anos de 1925-1926 que tivemos duas propostas 

de versões para uma teoria fundamental que, posteriormente, foi denominada de nova teoria 

                                                 
30 Em 1911, Ernest Rutherford afirmou que o átomo é formado de um núcleo que contém o essencial de sua 

massa, em cuja volta gravitam elétrons, à maneira dos planetas em torno do Sol (BEN-DOV, 1996, p. 131). 
31 Em 1913, Bohr demonstrou que os elétrons se movem em órbitas particulares e discretas. 
32 Em 1923, o físico estadunidense Arthur Compton (1892-1962) mostrou que, em sua interação com elétrons, 

um feixe luminoso se comporta como um conjunto de partículas individuais desviadas por suas colisões com 

os elétrons, contribuindo para a visão dualista (onda-partícula) de Einstein sobre a luz (BEN-DOV, 1996, p. 

131). 
33 Filho de nobres franceses, o físico francês Louis de Broglie (1892-1987) mostrou em suas pesquisas que se 

deveria associar uma onda ao movimento de cada partícula atômica (BEN-DOV, 1996, p. 132; RIBEIRO 

FILHO, 2000, p. 80). 
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quântica (BEN-DOV, 1996, p. 133). Essas duas propostas correspondem à Mecânica das 

Matrizes do físico alemão Heisenberg e à Mecânica Ondulatória do físico teórico austríaco 

Erwin Schrödinger (1887-1961) (BEN-DOV, 1996, p. 134-135). 

A Mecânica das Matrizes de Heisenberg foi influenciada pela abordagem de Bohr do 

modelo atômico quântico, que não era capaz de explicar certas propriedades do átomo, como, 

por exemplo, a probabilidade de emissão de uma radiação luminosa de determinada 

frequência. Entretanto, a probabilidade era uma grandeza experimental mensurável. Era 

possível medir a intensidade luminosa emitida em cada frequência. Heisenberg considerou 

então que, apesar das limitações do modelo de Bohr, seus pontos fortes eram justamente o de 

não questionar o comportamento real do elétron e de atribuir como objetivo somente a 

predição das frequências luminosas emitidas pelos átomos, as únicas grandezas 

experimentalmente mensuráveis (BEN-DOV, 1996, p. 134). Contentando-se com a predição 

exata apenas das intensidades mensuráveis – a descrição do movimento completo do átomo 

não era possível –, Heisenberg desenvolveu técnicas matemáticas que permitiram calcular 

essas intensidades34. 

De acordo com Bohm e Peat (1989, p. 106), “na física anterior ao século XX, uma 

equação ou conceito tinham geralmente um significado em relação direta e de fácil apreensão 

com algo que podia ser observado ou medido”. O movimento de uma partícula, por exemplo, 

era facilmente identificado com a trajetória matemática fornecida pelas leis newtonianas do 

movimento. Isso ocorre porque, dados os valores iniciais da posição e do momento (produto 

da massa pela velocidade), é possível determinar bem a sua trajetória. A Mecânica das 

Matrizes de Heisenberg, ao contrário da Mecânica Clássica, não fornece uma descrição 

espaço-temporal das grandezas ligadas ao movimento das partículas subatômicas. 

A mecânica de Heisenberg não dá nenhuma indicação simultânea e precisa sobre a 

posição e o momento de um elétron que orbita em torno de seu núcleo. Heisenberg pensava, 

porém, que esse fato não tinha importância. Ele acreditava que a posição e o momento do 

elétron não são diretamente mensuráveis. Dessa forma, bastava que a teoria física não fizesse 

referência a essas grandezas. O papel da teoria quântica seria prever o comportamento das 

grandezas mensuráveis (BEN-DOV, 1996, p. 134). 

Analisando as equações de sua Mecânica das Matrizes, Heisenberg, em 1927, 

descobriu que a indeterminação associada à posição e ao momento do elétron é uma 

propriedade geral. Isso significa que, quando se consegue localizar o elétron (sua posição) 

                                                 
34 As técnicas matemáticas desenvolvidas por Heisenberg foram fundamentadas na lógica das matrizes – quadros 

quadrados de números –, daí o nome Mecânica das Matrizes. 
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com determinada exatidão, apenas se obtém, então, uma precisão medíocre no tocante ao seu 

momento. Em outras palavras, quanto mais baixa é a indeterminação relativa à posição, mais 

alta é aquela relativa ao momento (BEN-DOV, 1996, p. 135). Inversamente, quando se 

consegue medir com precisão o momento do elétron, a medida de sua posição é 

necessariamente prejudicada por uma grande imprecisão. 

Com o intuito de esclarecer o que apresentamos até aqui e de avançarmos um pouco 

mais, mencionaremos o processo de medição quântica no domínio das partículas 

subatômicas. A medição da posição e do momento é feita mediante um fóton luminoso ou um 

feixe de elétron, que sempre perturba o sistema de modo significativo. O ato medidor tem, por 

isso, um efeito importante naquilo que se pretende medir, e as implicações dessa percepção 

levaram a uma utilização “radicalmente nova da linguagem na ciência e a uma cisão entre os 

poderes da matemática e da linguagem informal da ciência na descrição da realidade” 

(BOHM; PEAT, 1989, p. 107). 

Conforme apontada por Heisenberg, a medição simultânea da posição e do momento 

de uma partícula atômica é sempre afetada por certo grau de incerteza, que não se pode 

eliminar (BOHM; PEAT, 1989, p. 107). Essa relação de incerteza foi denominada de 

Princípio de Incerteza de Heisenberg35. A questão da incerteza de Heisenberg refere-se ao 

“processo intrínseco de medida e expressa o fato de que sempre existe uma interação não 

determinável entre o observador e o que é observável” (SILVEIRA; RIBEIRO FILHO; 

SILVA, 2010, p. 320). De acordo com esse princípio, não podemos fazer nada para evitar essa 

interação nem para corrigir os seus efeitos. Sempre haverá imprecisões ou, mais exatamente, 

incertezas ocasionadas não pela imperfeição das medidas efetivadas nas experiências, mas 

pela natureza intrínseca da própria matéria (SILVEIRA; RIBEIRO FILHO; SILVA, 2010, p. 

320). 

Por meio de suas pesquisas, Heisenberg concluiu que a perturbação introduzida em 

uma medição quântica é simultaneamente imprevisível e incontrolável, dentro dos limites 

estipulados pela relação de incerteza. Essa relação de incerteza teve um papel revolucionário 

na Física. Entretanto, mais sutil e também de maior alcance foi a mudança introduzida na 

linguagem informal da Física. Segundo esclareceram Bohm e Peat (1989, p. 110), palavras 

como onda, partícula, momento, posição, trajetória e incerteza possuem um significado 

                                                 
35 Essas implicações do princípio de incerteza também foram apresentadas por Heisenberg em uma experiência 

com um microscópio hipotético. Essa experiência ficou bastante conhecida no meio científico. (BOHM; 

PEAT, 1989; BEN-DOV, 1996).  
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familiar e bem definido na física newtoniana. No caso da quântica, esses termos informais 

deixam de ser coerentes, são ambíguos com o formalismo matemático da teoria quântica. 

 

O uso da palavra incerteza na análise de Heisenberg da experiência do 

microscópio refere-se a determinada qualidade bem definida cujo valor 

verdadeiro não pode ser exatamente conhecido. [...] o uso por Heisenberg da 

palavra incerteza quererá dizer que a partícula A possui, na realidade, 

posição e momento bem definidos e, portanto, trajetória bem definida, só 

que o experimentador, por definição instrumental, não os pode conhecer 

exatamente. (BOHM; PEAT, 1989, p. 110) 

 

A linguagem informal sugere uma interpretação de que há significado claro nos termos 

empregados e de que até poderíamos ter o conhecimento exato de sua posição e de seu 

momento. Porém, pela relação de incerteza, não podemos ter esse conhecimento. A questão é 

que, no entanto, as implicações da natureza dupla da matéria, onda-partícula, associada às 

relações probabilísticas da Mecânica Quântica, mostram que os conceitos de posição, 

momento e trajetória não possuem nenhum significado claro (BOHM; PEAT, 1989, p. 110). 

Por isso, Ben-Dov, em seu livro Convite à Física (1996), utilizou no lugar de incerteza o 

termo indeterminação. Segundo ele, a primeira terminologia “supõe apenas que ignoramos a 

posição e a velocidade exatas do elétron, ao passo que a segunda, mais conforme à teoria 

quântica, indica que essas grandezas são de fato mal definidas” (BEN-DOV, 1996, p. 136). 

Essa indeterminação quântica resulta da impossibilidade de se dissociar o objeto medido do 

processo de medida. 

É importante ressaltarmos que, no que se refere aos objetos de dimensões 

consideráveis, como os que encontramos na vida cotidiana, as relações de Heisenberg não 

desempenham um papel significativo. Entretanto, para objetos de dimensões comparáveis às 

de um elétron ou de um átomo, somos obrigados a levar em conta essas relações. Dessa 

forma, a teoria quântica, ao contrário do que se pensa em relação à teoria newtoniana, exclui a 

possibilidade de uma predição absoluta do estado futuro de um sistema, por meio do 

conhecimento de seu estado presente. Ela nos permite, no máximo, fazer predições 

estatísticas, determinar a probabilidade de que o sistema estudado se encontre em algum 

estado (BEN-DOV, 1996, p. 137). 

A interpretação de Bohr da mecânica de Heisenberg foi uma das que alcançaram maior 

repercussão e foi adotada pela maioria dos físicos nos anos de 1920 e 1930. Porém, antes de 

falarmos dela, apresentaremos, em linhas gerais, a segunda versão da teoria quântica, além da 

versão que comentamos (Mecânica das Matrizes de Heisenberg). Essa segunda versão se deve 
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ao físico Schrödinger que, por meio do conceito de onda associada a cada partícula material – 

conceito de Louis de Broglie –, estabeleceu uma equação fundamental, a equação de 

Schrödinger, que descreve o comportamento dessas ondas. Esclarecemos que a Mecânica das 

Matrizes de Heisenberg e a Mecânica Ondulatória de Schrödinger são equivalentes 

matematicamente e exprimem, em duas linguagens matemáticas distintas, uma mesma 

estrutura teórica. 

 

A versão de Schrödinger é, contudo mais fácil de visualização: nela, o 

elétron (ou qualquer outra partícula quântica) é percebido não como um 

“ponto material” dotado de uma posição definida em cada instante, mas 

como uma entidade matemática nova, chamada “função de onda”, que é a 

solução da equação de Schrödinger e assume diferentes valores em 

diferentes pontos do espaço. (BEN-DOV, 1996, p. 135) 

 

A função de onda, vale notarmos, não atribui uma posição definida ao elétron: ela é 

somente exposta ao longo de toda a trajetória do elétron (BEN-DOV, 1996, p. 135). Ao 

calcularmos a energia do elétron nessa trajetória, o que encontramos são os valores 

experimentais. O físico e matemático alemão Max Born (1882-1970) sugeriu que se 

interpretasse a função de onda como um estado de potencialidade e não como um estado de 

realidade (PINTO NETO, 2010, p. 9). Isso significa que a função de onda passa a ser vista 

como uma representação da probabilidade da presença do elétron em um dado ponto. 

Em 1927, no quinto congresso de Solvay, em Bruxelas, vários físicos se reuniram para 

debater o estatuto da nova teoria quântica. Havia um reconhecimento por parte dos físicos de 

que as versões de Heisenberg e de Schrödinger forneciam as mesmas grandezas medidas 

experimentalmente. Entretanto, os fundamentos conceituais da nova teoria permaneciam 

obscuros. De acordo com Ben-Dov (1996, p. 137), questões pertinentes continuavam sem 

respostas. Como uma mesma entidade física – a luz ou a matéria – podia se comportar ora 

como uma onda, ora como uma partícula? Essa dualidade onda-corpúsculo parecia 

incompreensível naquele momento. Além disso, quais eram os significados das relações de 

incerteza de Heisenberg? Como interpretar a limitação da teoria às predições estatísticas? Ou 

ainda, qual o significado dos processos de medida na definição das grandezas físicas? Essas e 

outras questões vieram à tona e estavam no centro dos debates em Solvay. 

A questão predominante para os participantes do congresso era saber se convinha 

aceitar uma teoria científica que fornecia predições corretas, mas sem clareza em seus 

fundamentos conceituais. Naquela ocasião, o posicionamento de Bohr foi decisivo e seguido 

por muitos outros físicos, dando sustentação a uma interpretação que será, nos anos seguintes, 



49 
 

o padrão/usual da teoria quântica. Essa interpretação foi também denominada pela expressão 

Escola de Copenhague da Mecânica Quântica, expressão essa introduzida, provavelmente 

pela primeira vez, por Heisenberg, na ocasião da celebração dos 70 anos de Bohr, e é, 

certamente, “uma alusão à enorme influência que Bohr, seus colegas e alunos exerceram na 

formulação daquela que acabou se tornando a interpretação oficial da Mecânica Quântica” 

(PINTO NETO, 2010, p. 7). 

Vimos, anteriormente, que a linguagem informal usada por Heisenberg na discussão 

original sobre a relação de incerteza é inteiramente inconsistente com o significado do 

formalismo matemático. Há uma quebra entre o modo de utilização do formalismo e a sua 

interpretação. Bohr elaborou uma análise coerente da experiência hipotética de Heisenberg, 

defendendo que a trajetória precisa de uma partícula quântica não deve ser apelidada de 

incerta, mas de ambígua, ou seja, algo que é destituído de significado claramente definido 

(BOHM; PEAT, 1989, p. 111). 

De acordo com Ben-Dov (1996, p. 138), na visão de Bohr, os problemas conceituais 

que até então a teoria quântica suscitava traduziam unicamente a inadequação da linguagem 

humana para fazer uma descrição clara e completa da realidade objetiva do domínio quântico. 

Uma vez que toda descrição de qualquer aspecto da realidade se encontra necessariamente 

sobre um processo de medida, nenhuma mudança de linguagem permitirá ir além dessa 

limitação. Conforme já vimos, o próprio processo de mensuração influencia a realidade 

medida e essa influência se opõe à descrição simultânea dos diferentes aspectos da realidade. 

 

Assim, em vez de procurar uma descrição única da realidade “em si”, 

devemos nos contentar com descrições diferentes e aparentemente 

contraditórias que se completam mutuamente. Cada uma dessas descrições é 

em si mesma coerente, mas não explica mais que um aspecto da realidade. 

Essa impossibilidade de apreensão da realidade senão através de descrições 

“complementares” incompatíveis foi chamada por Bohr de “princípio de 

complementaridade”. (BEN-DOV, 1996, p. 138) 

 

O princípio de complementaridade36 de Bohr – apresentado pela primeira vez em um 

congresso realizado na cidade de Como, na Itália, em 1927 – exprime, por exemplo, que as 

propriedades ondulatórias e corpusculares de um objeto quântico constituem aspectos 

                                                 
36 Bohr (1995, p. 38) comentou que o ponto de vista da complementaridade oferece um meio de lidar com as 

relações, às vezes, conflitantes entre culturas. Segundo ele, por meio de analogia, as culturas humanas podem 

ser consideradas como complementares entre si, como o termo é explicado na física atômica. Porém, se no 

processo quântico de medição, um arranjo experimental exclui o outro (não o resultado), não há no campo 

das culturas nenhuma relação excludente. Esse ponto de vista da complementaridade pode contribuir para a 

eliminação de preconceitos com relação às culturas diferentes. 
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complementares de seu comportamento37. Isso significa que um sistema quântico pode exibir 

características corpusculares ou características ondulatórias, dependendo do arranjo 

experimental, mas não pode exibir ambos aspectos ao mesmo tempo (SILVEIRA; RIBEIRO 

FILHO; SILVA, 2010, p. 323). Esse princípio também afirma que as descrições 

probabilísticas quânticas não são redutíveis às descrições determinísticas e defende que a 

teoria quântica é uma teoria completa (FREIRE JR., 2015, p. 18). 

O princípio de complementaridade é, segundo o filósofo da ciência argentino Mario 

Bunge38, uma interpretação das relações de incerteza de Heisenberg (2000, p. 234). Assim 

como a complementaridade indica que onda e partícula são conceitos mutuamente exclusivos, 

a determinação precisa da posição de um elétron exclui a determinação precisa do momento 

desse elétron. Como os aspectos complementares são mutuamente exclusivos, é impossível, 

mediante a perspectiva de Bohr, proporcionar um só retrato bem definido dos fenômenos 

atômicos, sendo indispensável dividir a linguagem da realidade em dois retratos 

complementares, que podem ser aplicados com todo rigor de maneira sucessiva, mas nunca 

simultaneamente, uma vez que os aspectos contemplados por cada modelo não são 

simultaneamente observados. 

Dessa forma, com o que expusemos da visão de Bohr, temos o seguinte quadro: não 

existe nenhuma experiência capaz de medir simultaneamente e com precisão absoluta a 

posição e o momento do elétron; assim como também não existe nenhuma experiência em que 

um elétron se comporte simultaneamente como uma onda e como um corpúsculo. O 

comportamento de um sistema quântico e sua descrição dependem da experiência realizada, e 

o quadro conceitual da linguagem humana não permite perguntar qual é, fora do contexto de 

uma experiência específica, o comportamento em si do sistema. Um dos desdobramentos 

dessa perspectiva é o de que não podemos descrever a realidade física em si. Podemos 

descrever corretamente as experiências que realizamos para descobri-la e as suas conclusões 

(BEN-DOV, 1996, p. 139). Logo, de acordo com a complementaridade, as palavras partícula 

e onda não designam objetos materiais nem suas propriedades. Elas não possuem “status 

ontológico, mas apenas empírico, pois são tão-somente entidades que entram na descrição de 

certos experimentos” (BUNGE, 2001, p. 235). 

Bunge (2000, p. 235) comentou que a doutrina da complementaridade não está 

centrada em coisas que devem ser observadas e que existem antes e depois dos atos de 

                                                 
37 O congresso de Como aconteceu em comemoração ao centenário da morte do físico italiano Alessandro Volta 

(1745-1827). 
38 Quando Bohm morou no Brasil, na primeira metade dos anos 1950, Bunge passou um período em São Paulo, 

quando debateram vários aspectos filosóficos e epistemológicos da ciência. 
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observação, mas sim, em observações – seria metafísico supor que existe algo além dos dados 

observacionais. A complementaridade vai muito além do indubitável papel do experimentador 

na quântica e de sua função ativa no conhecimento. Ela assevera que as observações 

constituem “o alfa e o ômega do conhecimento, que não há nada que está sendo observado, 

nada além da própria observação” (BUNGE, 2000, p. 235). Notamos que, mediante a 

perspectiva exposta, a forma das condições experimentais e o conteúdo dos resultados 

experimentais constituem um todo impossível de ser analisado (BOHM; PEAT, 1989, p. 112).  

Conforme ressaltou o físico Nelson Pinto Neto (2010, p. 16), para Bohr, nossa mente 

funciona classicamente, por conseguinte os conceitos que entendemos e que são comunicados 

entre os físicos são clássicos. Dessa forma, qualquer teoria científica deve ser formulada em 

termos clássicos. Obviamente, por meio desse pressuposto, o aparelho de medida deve 

necessariamente ser clássico, visto que seus resultados devem ser compreendidos e 

comunicados pelos seres humanos. Assim, temos mais uma situação paradoxal: a medida é a 

interação entre o aparelho de medida clássico e o objeto quântico39. 

 

Esta interação é objetiva, a importância do observador reside apenas no fato 

de o aparelho de medida ter de ser clássico. Ele também é impossível de ser 

analisado: poder-se-ia até mesmo descrever quanticamente um aparelho de 

medida e suas interações com algum sistema físico, mas neste caso ele não 

seria mais um aparelho de medida por definição. (PINTO NETO, 2010, p. 

16) 

 

Bohr, durante quase um quarto de século, explicou cuidadosa e incansavelmente que 

não podemos atribuir uma realidade física independente (isto é, uma realidade autônoma do 

experimentador) a objetos na escala atômica (BUNGE, 2000, p. 235). Conforme Bohm e Peat 

(1989, p. 112-113), o próprio Bohr sublinhou que não há significado em falar da existência do 

elétron, exceto como um aspecto do quadro não analisável do fenômeno em que se verifica a 

sua observação. 

Ressaltamos que a extrema sutileza dos argumentos de Bohr tornou o seu trabalho 

relativamente inacessível, o que gerou ainda maior confusão na comunicação entre os físicos. 

Apesar de a maior parte dos físicos se dizerem partidários das ideias de Bohr, na realidade não 

alcançaram as suas plenas implicações (BOHM; PEAT, 1989, p. 112). O próprio Bohr, 

segundo Ben-Dov (1996, p. 139), se queixava de que nenhum físico ou filósofo compreendia 

realmente a complementaridade. 

                                                 
39 Niels Bohr se recusava a falar da realidade física dos átomos que compõem o aparelho de medida, já que eles 

próprios não são observados por ocasião de uma experiência (BEN-DOV, 1996, p. 139). 
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O fato é que a chamada interpretação/escola de Copenhague, liderada por Bohr, 

passou a ser considerada a interpretação oficial da Mecânica Quântica. A partir dos anos 

1930, a maioria da comunidade física se preocupou muito mais com as aplicações 

matemáticas e experimentais da teoria. Qualquer tentativa de questionar esse império 

conceitual, ou de tentar entendê-lo com mais profundidade, era considerada metafísica ou 

filosofia descartável (PINTO NETO, 2010, p. X). Acrescentamos ainda que os principais 

idealizadores da interpretação de Copenhague eram profundamente imbuídos de visões 

filosóficas e também possuíam inúmeras discordâncias entre si. Entre os principais físicos que 

colaboraram de alguma forma para a formulação dessa interpretação padrão, podemos 

destacar, além de Bohr e de Heisenberg, Paul Dirac, Max Born, John von Neumann (1903-

1957), Wolfgang Pauli (1900-1958), entre outros. 

Diante do cenário configurado até aqui, podemos perceber que a interpretação de 

Copenhague possui fundamentos filosóficos e epistemológicos do positivismo40 e do 

idealismo41 (BEN-DOV, 1996; BUNGE, 2000; PINTO NETO, 2010). Para os positivistas, a 

única forma segura – positiva – de adquirir o conhecimento é por meio do método científico, 

ou seja, as afirmações, os conceitos, as hipóteses que não podem ser verificadas pela 

observação experimental não fazem o menor sentido. Para os idealistas, é a consciência que 

determina a existência das coisas. 

No final do século XIX, muitos pensadores – como o físico e filósofo austríaco Ernst 

Mach (1838-1916) – afirmaram que o papel da ciência não é o de descrever a realidade. Em 

vez de tentar apreender a realidade sob o risco de emitir uma teoria efêmera, a ciência deve se 

contentar com um saber seguro ou positivo que, uma vez adquirido, não pode mais ser posto 

em dúvida. Segundo esses pensadores, denominados de positivistas, tal conhecimento não 

pode existir fora da estrita descrição dos dados experimentais (BEN-DOV, 1996, p. 103). 

Conforme De Broglie (1959, p. 8) – no Prólogo que escreveu para o livro Causalidad 

y azar en la Física Moderna (1959), de Bohm –, a maioria dos físicos do período da 

formulação da teoria quântica padrão, sob a influência de ideias preconcebidas derivadas da 

doutrina positivista, pensaram que podiam ir mais além e afirmar que o caráter incompleto e 

                                                 
40 Segundo o filósofo alemão Johannes Hessen (1889-1971), o positivismo é uma forma de ceticismo metafísico. 

Essa corrente filosófica, que remonta a Auguste Comte (1798-1857), defende que “devemos nos ater ao que é 

positivamente dado, aos fatos imediatos da experiência, mantendo-nos em guarda contra toda e qualquer 

especulação metafísica” (HESSEN, 1999, p. 35). 
41 O idealismo equivale “à concepção de que não há coisas reais, independentes da consciência” (HESSEN, 

1999, p. 81). A tese idealista é a de que “o objeto do conhecimento não é algo real, mas ideal” (HESSEN, 

1999, p. 84). Um dos principais formuladores do idealismo foi o filósofo irlandês George Berkeley (1685-

1753). 
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incerto do conhecimento advindo dos experimentos é o resultado de um verdadeiro 

indeterminismo dos estados físicos e de sua evolução. 

Segundo Bunge (2010, p. 239), Bohr adotou, por vezes, de maneira consistente, o 

ponto de vista idealista, defendendo que a análise dos efeitos quânticos nos faz deparar com a 

impossibilidade de separar o comportamento dos objetos atômicos de sua interação com os 

instrumentos de medida que definem as condições em que ocorrem o fenômeno. Assim, Bohr 

nega a existência autônoma de objetos atômicos. Nesse sentido, Pinto Neto (2010, p. 8) nos 

chamou a atenção para a seguinte observação: 

 

Numa formulação mais radical em direção ao idealismo (que na sua forma 

mais extrema vê a própria ciência como algo irrelevante), como toda 

observação se dá através dos nossos sentidos, conclui-se que a ciência, e a 

física em particular, é um discurso lógico sobre a experiência humana, nada 

mais que isso. A ideia da existência de uma realidade independente da 

percepção humana jamais poderá ser testada por nós humanos, já que sempre 

haverá a intermediação dos nossos sentidos, sendo, portanto, uma hipótese 

fútil. Nas palavras de Berkeley42, existir é ser percebido.  

 

Chegamos, assim, a uma situação que foi muito bem pontuada pelo filósofo da ciência 

Paty (2010). Tornou-se habitual para o público em geral, para os filósofos e também para 

muitos físicos a impressão de que a física quântica é totalmente construída pelo pensamento. 

Na Mecânica Quântica, falamos de preparação de estado, de teoria da medição, de 

intervenção irredutível do observador sobre o objeto observado. Isso dá origem, 

inevitavelmente, à questão de querer saber se “os conceitos científicos (para nós, os da Física, 

mais especificamente, os da física quântica) correspondem a uma realidade objetiva ou a 

qualquer que seja que se possa qualificar de objetiva” (PATY, 2010, p. 153, 155). 

Reconhecer as bases filosóficas e também epistemológicas da interpretação de 

Copenhague é ter, como pura verdade, que as observações devem ser aceitas por seu valor 

aparente e toda tentativa de analisá-las e entendê-las é proibida para sempre (BUNGE, 2000, 

p. 243). Entretanto, vários físicos não se satisfizeram com esse esquema (PINTO NETO, 

2010, p. 17). Nesse contexto, Bohm aparecerá como defensor de uma alternativa para a 

interpretação padrão da teoria quântica. 

Bunge fez uma importante reflexão acerca da ideologia reinante na interpretação de 

Copenhague. Como, mediante essa interpretação, “a existência dos átomos se dá no plano 

ideal, removido o materialismo, fica fácil dispensar a noção de que qualquer coisa venha de 

                                                 
42 Foi Berkeley quem cunhou a fórmula adequada ao idealismo: esse = percipi, ou seja, o ser das coisas consiste 

em serem percebidas. 
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outra coisa, isto é, a causalidade” (BUNGE, 2000, p. 240). Para os defensores da interpretação 

usual, não há nada a ser conhecido para além do fenômeno resultante de uma experiência 

quântica. Essa atitude, denominada por Bunge (2000, p. 249) de irracionalista, foi muito bem 

exposta pelo físico alemão Moritz Schlick (1882-1936), um dos líderes do Círculo de Viena43, 

em seu derradeiro artigo44, onde ele defendeu que a física quântica ensina, inexoravelmente, 

que a previsão pormenorizada de eventos futuros é impossível. Nessa perspectiva, esse é o 

limite da possibilidade de previsão causal.  

Na análise de Bunge (2000, p. 240), podemos ver claramente uma crise da 

causalidade. Essa crise é uma consequência da adoção de uma teoria idealista do 

conhecimento; não é um simples resultado da física moderna, é uma espécie de dogma do 

moderno positivismo. Essa perspectiva propicia uma abordagem internalista do processo 

histórico científico da teoria quântica, quando da sua constituição, dando ênfase à formulação 

das ideias, do processo cognitivo inerente à ciência, como a noção de realidade, de 

indeterminismo, de probabilidade, de complementaridade, de incerteza, de medição, de 

observador e coisa observada, e assim por diante.  

Outra abordagem sobre o processo de desenvolvimento da ciência é a externalista, que 

ressalta a importância do contexto social e histórico. Em seu artigo Causality in physics and 

in the history of physics: a comparison of Bohm’s and Forman’s papers (2010), Freire Jr. faz 

uma análise da tese do historiador da ciência Paul Forman, o qual defende que as razões 

extracientíficas moldam as escolhas filosóficas na ciência e que o caso de Bohm corrobora 

essa tese. Forman argumentou que a adoção de uma mecânica quântica não causal foi 

determinada mais pelo alojamento intelectual dos físicos alemães do clima cultural dominante 

na República de Weimar (1919-1933)45 ––, do que por qualquer intrínseca razão científica, o 

que valida sua abordagem como externalista. 

 

Esse ambiente é descrito por Forman, nos seguintes termos: “no rescaldo da 

derrota da Alemanha, a tendência intelectual dominante no mundo 

acadêmico era a de neo-romantismo, de uma filosofia de vida existencialista 

[...] nós não devemos nos surpreender que uma vez que uma teoria não-

                                                 
43 O Círculo de Viena foi formado na década de 1920 por um grupo de cientistas de diversas áreas. Eles 

propuseram o critério de verificabilidade para validar uma teoria científica, assim, uma teoria para ser 

científica tinha que passar pelo crivo da verificação empírica. Alguns de seus membros foram o físico alemão 

Moritz Schilck e o matemático alemão Rudolf Carnap (1891-1970). Muitos deles eram denominados de 

neopositivistas ou de positivistas lógicos e pretenderam dar uma concepção científica do mundo, a qual se 

opunha às especulações metafísicas. 
44 O artigo de Schlick, mencionado por Bunge (2000, p. 249), é o Quantentheorie und Erkennbarkeit der Natur 

(1936).  
45 Período da história política da Alemanha que se iniciou após o término da Primeira Guerra Mundial e foi até o 

início do regime nazista no governo alemão. 
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determinista de processos atômicos estava à mão, os físicos alemães estavam 

dispostos a vê-la e a representá-la em público como proporcionando a 

libertação da causalidade tão geralmente desejada”. (FREIRE JR., 2010, p. 

398-399) 

 

Segundo a abordagem apresentada por Forman, havia uma abertura intelectual, no 

período da formulação dos fundamentos da teoria quântica, para o não determinismo, para a 

não causalidade, o que contribuiu – no caso da tese de Forman, determinou – para a adoção de 

uma interpretação da teoria quântica não causal, indeterminista46. Esse contexto histórico, 

internalista e externalista, do processo de desenvolvimento das ideias científicas impulsionou 

um predomínio da visão da interpretação de Copenhague, a partir da segunda metade da 

década de 1920. Entretanto, muitos físicos não levam em consideração os fatores, tanto 

intrínsecos como extrínsecos, presentes na constituição dessa visão padrão. Como bem 

ressaltou Bohm (1992, p. 121): 

 

Vários físicos têm sugerido que a tendência do século é afastar-se do 

determinismo, e que um passo para trás não é muito provável. Esta, porém, é 

uma especulação do tipo que poderia facilmente ser feita em qualquer 

período em relação a teorias que até então foram bem-sucedidas. (Por 

exemplo, os físicos clássicos do século dezenove poderiam ter argumentado 

com igual justificação que a tendência da época era na direção de mais 

determinismo, ao passo que os eventos futuros provariam que essa 

especulação estava errada. Outros, ainda, têm apresentado uma preferência 

psicológica pelas teorias indeterministas, mas isto pode muito bem ser 

consequência de estarem acostumados a essas teorias [...]). 

 

O indeterminismo e a impossibilidade de se falar, com propriedade, sobre algo real 

independente da observação experimental são dois pilares que sustentam o edifício da 

interpretação de Copenhague. Os princípios da incerteza e da complementaridade, base da 

interpretação padrão, tiveram implicações filosóficas na ciência que também atingiram a 

noção de causalidade, haja vista que se adotou a perspectiva de que os fenômenos 

subatômicos não poderiam ser explicados pelo seu desdobramento em causas e efeitos. Foi 

apenas com Bohm, em 1952, que se conseguiu articular uma interpretação causal da física 

quântica (SILVEIRA; RIBEIRO FILHO; SILVA, 2010, p. 324). No próximo tópico, 

apresentaremos e analisaremos a interpretação alternativa de Bohm, as suas implicações e as 

suas repercussões. 

 

                                                 
46 Gostaríamos de ressaltar que, ao longo da tese, veremos que causalidade não é sinônimo de determinismo, 

como o senso comum sugere. 
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1.3.  A interpretação de Bohm da teoria quântica e suas implicações 

 

Todos nós habitamos, relativamente, um ou mais sistemas de conhecimento: uma visão 

de mundo, um conjunto de ideias, um arcabouço teórico-científico, uma perspectiva religiosa, 

um grupo de técnicas, entre outros. Geralmente, quando nos habituamos com um sistema, ele 

nos aparece como algo natural. Como muito bem nos atentou sobre o assunto, o historiador 

inglês Peter Burke (2003, p. 12) comentou que é somente pela comparação que podemos ver 

um sistema de conhecimento como um sistema entre outros. É bastante claro para nós que 

aquilo que os indivíduos acreditam ser verdade ou conhecimento verdadeiro é muito 

resultante da influência de suas crenças e de seu meio social. 

 

Como disse o cientista polonês Ludwik Fleck (1896-1961), “o que é 

conhecido sempre parece sistemático, provado, aplicável e evidente para 

aquele que conhece. Da mesma forma, todo sistema alheio de conhecimento 

sempre parece contraditório, não provado, inaplicável, irreal ou místico”. 

(BURKE, 2003, p. 12) 

 

Em uma analogia, a interpretação de Copenhague, tornando-se padrão da teoria 

quântica, exerceu uma espécie de parâmetro e de autoridade sobre as pesquisas e as questões 

que continuaram relativas ao mundo quântico. O comportamento daqueles que defenderam 

essa interpretação é parecido com o descrito pelo sociólogo estadunidense Thorstein Veblen 

(1857-1929) em seus estudos sobre o culto à ciência das civilizações modernas e sobre a 

academia científica em seu país. Segundo Burke (2003, p. 13), Veblen comparou os 

“acadêmicos a outros ‘guardiões’ do ‘conhecimento esotérico’, como os ‘padres, xamãs, 

curandeiros’, observando que dentro do grupo, esse ‘conhecimento esotérico’ é considerado 

universal”. A nosso ver, esse comentário sobre os acadêmicos dos Estados Unidos pode ser 

estendido também, em uma analogia, aos acadêmicos europeus, no que tange ao contexto da 

formulação da interpretação de Copenhague. 

De acordo com Pinto Neto (2010, p. X), felizmente, certas ilhas de pensamento não se 

encaixaram nesse quadro dominante, ou seja, não se coadunaram com a interpretação de 

Copenhague. Alguns físicos continuaram aspirando a um entendimento mais profundo dos 

fenômenos quânticos, produzindo artigos cruciais e buscando alternativas para o 

desenvolvimento da teoria quântica. Alguns exemplos de físicos que criaram novas 

perspectivas de abordagens divergentes com a interpretação padrão, e que estabeleceram um 

posicionamento crítico foram, além de Bohm, como pontuamos no final do tópico anterior e 
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do infatigável Einstein, Hugh Everett III (1930-1982), John Stweart Bell (1928-1990), Lajos 

Jánossy (1912-1978), Novobátzky Károly (1884-1967), T. Takabayasi, Jean-Pierre Vigier 

(1920-2004) (BUNGE, 2000, p. 263). 

De acordo com Bunge (2000, p. 263), ao longo do tempo, verificou-se, na prática, que 

a complementaridade – base da interpretação de Copenhague – não é a única interpretação 

possível da Mecânica Quântica. Obviamente, isso permitiu sugerir vários caminhos 

alternativos que pudessem retirar a física teórica da estagnação, causada, em grande parte, 

pelo dogmatismo com que a filosofia oficial da teoria quântica tem sido sustentada. Uma 

minoria, recusando-se a aceitar a posição de Bohr, insistiu em acreditar na possibilidade de 

uma descrição conceitual mais clara da realidade física. O mais eminente opositor da teoria 

quântica, tal como ela havia sido formulada em meados dos anos 1920, foi Einstein, apesar de 

ter sido um dos grandes contribuidores para o seu desenvolvimento inicial (BEN-DOV, 1996, 

p. 141). 

Antes de falarmos da perspectiva de Bohm, é importante comentarmos, em linhas 

gerais, as críticas de Einstein em relação à interpretação oficial da teoria quântica. Para que 

possamos ter não somente uma visão do processo histórico científico envolvido, mas também 

para que alarguemos o cenário com o intuito de compreendermos as questões inerentes à 

teoria quântica, as observações e críticas de Einstein são cruciais e esclarecedoras para esse 

entendimento. A mais conhecida citação de Einstein sobre a Mecânica Quântica é, 

indubitavelmente, sua máxima “‘Deus não joga dados’, expressa em uma carta a Max Born, 

seu colega e amigo de longa data, que se tornou um de seus principais oponentes na disputa 

sobre o estatuto da Mecânica Quântica” (LEHNER, 2010, p. 185). 

Na medida em que o indeterminismo era visto por muitos físicos daquele período 

como uma quebra fundamental em relação à física clássica, a crítica de Einstein foi vista 

como preconceito contra a possibilidade de uma Física radicalmente indeterminista. Esta 

leitura, como ressaltou Christoph Lehner (2010, p. 182), tornou-se a visão-padrão sobre a 

posição de Einstein. O velho revolucionário “que matou o espaço e o tempo absolutos, agora 

tornou-se conservador, agarrando-se teimosamente a suposições metafísicas antiquadas” 

(LEHNER, 2010, p. 185). Entretanto, essa visão sobre a perspectiva de Einstein é um mal-

entendido, visto que é demasiadamente simplista para dar conta de avaliar a abordagem que 

ele propôs sobre a Mecânica Quântica47. 

                                                 
47 Muitos físicos contemporâneos de Bohm enxergaram Einstein como alguém que adotou um posicionamento 

anacrônico. Ele abalou as estruturas da física clássica com a relatividade, mas, na quântica, ele defendeu uma 
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Com muita lucidez, o filósofo e historiador da ciência Popper, que declarou ser um 

indeterminista, porém, sem dogmatismo, comentou que “estiveram lastimavelmente errados 

aqueles físicos modernos que zombaram da crítica de Einstein à teoria do quantum” 

(POPPER, 1975, p. 199-200). Na visão de Popper, ninguém poderia deixar de admirar a teoria 

quântica e Einstein a admirou de todo o coração. Assim, as observações dele deveriam ter 

sido acolhidas com mais atenção. “Mas a sua crítica da interpretação em moda da teoria – 

teoria quântica – como as críticas apresentadas por De Broglie, Schrödinger, Bohm, Vigier 

[...], foram afastadas muito levianamente por muitos físicos” (POPPER, 1975, p. 2000). 

 

Há modas em ciência, e certos cientistas sobem no coreto da banda com 

tanta presteza como certos pintores e músicos. Mas, embora modas e coretos 

possam atrair os fracos, deve-se resistir a eles, em vez de animá-los; e, uma 

crítica como a de Einstein é sempre valiosa; dela sempre se pode aprender 

alguma coisa. (POPPER, 1975, p. 200) 

 

Einstein sempre achou que a teoria quântica era incompleta e provisória (PEAT, 1997, 

p. 86). Sua principal objeção em relação à intepretação oficial refere-se, principalmente, à 

visão da realidade, e não somente ou especificamente ao indeterminismo inerente àquela 

teoria. Por isso, os principais debates sobre o estatuto da quântica aconteceram entre Bohr, 

cuja visão da realidade física já comentamos, e Einstein. Para Bohr, a noção de realidade 

física, ou seja, de um sistema físico real que existe independentemente de suas condições de 

observação, se desvaneceu com a quântica. Essa perspectiva corresponde à posição da escola 

de Copenhague e cuja forma mais branda é o antirrealismo (PATY, 2010, p. 160). 

A outra perspectiva é a que mantém a definição de objeto físico real, que considera a 

Mecânica Quântica incompleta. Essa abordagem, segundo Paty (2010, p. 160), compreende 

diversas direções: uma delas é a que defende a “restauração do determinismo pelo acréscimo 

de variáveis ocultas suplementares de tipo clássico, com Louis de Broglie, o ‘primeiro’48 

David Bohm, Jean-Pierre Vigier, Franco Selleri49 [...]”. Uma outra direção, defendida por 

Einstein, também mantém a noção de estado físico real para objetos físicos individuais, mas 

                                                                                                                                                         
intepretação que levava em conta o determinismo e uma realidade objetiva. Bohm era simpático às ideias de 

Einstein (PEAT, 1997, p. 109). 
48 Como já tínhamos anunciado no início do capítulo, a trajetória intelectual de Bohm é, costumeiramente, 

dividida em duas fases. Na primeira fase, temos a intepretação causal inicialmente formulada e apresentada 

por Bohm: Bohm I. Essa intepretação será abandonada pelo próprio Bohm e, posteriormente, retomada com 

alterações: Bohm II. 
49 Franco Selleri (1936-2013) foi um físico teórico italiano, com pesquisas sobre os fundamentos da teoria da 

relatividade e da teoria quântica. 
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considerando uma reformulação dos fundamentos teóricos sobre outras bases conceituais 

diferentes daquelas dos usuais conceitos mecânicos quânticos (PATY, 2010, p. 160). 

A crítica de Einstein à interpretação padrão está baseada na sua própria visão 

alicerçada no realismo. Segundo Peat (1997, p. 108), na abordagem einsteiniana, a totalidade 

é uma realidade independente do observador humano. Entretanto, como bem ressaltou Lehner 

(2010, p. 186), o realismo de Einstein não é o realismo ingênuo de achar que a ciência deve 

ser uma imagem fiel de como as coisas realmente são. A realidade existe independentemente 

de nós, porém, a verdade da ciência não está em ser uma imagem fiel a uma realidade 

independente da mente, mas no seu êxito em contabilizar nossas experiências. 

Muitas das pesquisas de Einstein tinham sido motivadas pela exigência de uma 

descrição da natureza em um quadro conceitual homogêneo, que abrangesse tanto os 

fenômenos experimentais quanto a realidade física subjacente (BEN-DOV, 1996, p. 141). Não 

é difícil, portanto, compreender sua insatisfação com a posição de Bohr. As querelas e as 

controvérsias em torno da teoria quântica a tornaram ainda mais confusa – para alguns, mais 

misteriosa. Havia uma necessidade de maior clareza acerca dos fundamentos e também das 

próprias discussões sobre o tema. Nesse contexto, Bohm contribuiu para um melhor 

entendimento das bases da teoria quântica, ao escrever um livro sobre essa temática. 

Foi em Princeton que Bohm decidiu escrever um livro sobre a teoria quântica no qual 

pudesse debater e esclarecer as suas questões físicas e, com profundidade, as suas questões 

filosóficas (PEAT, 1997, p. 84). Sua abordagem pretendeu dar à Matemática um lugar 

apropriado, como uma ferramenta guiada pela intuição e compreensão da Física, e não como 

uma linguagem abstrata que serve de instrumento para explicar as coisas como são. O 

objetivo do livro de Bohm é o de apresentar as explicações da interpretação de Copenhague 

de maneira simples, clara e concisa. Naquele contexto, era uma tarefa hercúlea, pois, como 

vimos, os argumentos de Bohr não eram completamente claros. 

De acordo com Peat (1997, p. 107), muitos livros de teoria quântica começam com as 

equações básicas da teoria e passam rapidamente para os problemas, seguidos de resoluções e 

de aplicações. Sobre os livros didáticos de Física, Bachelard já comentava, nos anos de 1930, 

que esses livros, há meio século “são cuidadosamente copiados uns dos outros, fornecem aos 

alunos uma ciência socializada, imóvel, que, graças à estranha persistência do programa dos 

exames universitários, chega a passar como natural; mas não é, já não é natural” 

(BACHELARD, 1996, p. 30). 

Os livros didáticos utilizados atualmente nas universidades dos Estados Unidos – na 

América Latina e na Ásia, a tradição também é baseada nesse mesmo modelo estadunidense – 
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tratam, prioritariamente, do conhecimento do formalismo matemático. Princípios, 

fundamentos e interpretações da Mecânica Quântica quase não são abordados, e quando são, 

isso ocorre de maneira superficial, simplista e quase obscura (FREIRE JR.; GRECA, 2010, p. 

358). 

 

[...] de um modo geral, o ensino de Física decaiu muito; foi se tornando cada 

vez mais dogmático e mecânico, o que é lamentável. Todas as questões 

candentes dos anos 30 se desvaneceram completamente. O que se faz hoje é 

apresentar fórmulas aos estudantes e declarar: “isso é a Mecânica Quântica”. 

E assim, a nova geração vai escrevendo livros sem uma base sólida, 

esquecendo as profundas questões filosóficas que sempre foram o 

sustentáculo da abordagem total da física. (BOHM, 1991, p. 129-130) 

 

Contra a corrente predominante de sua época, o livro de Bohm, Quantum theory, 

publicado em 1951, dá ênfase à interpretação das questões físicas e matemáticas e não apenas 

à mera apresentação de fórmulas (MULLET, 2008, p. 322). Como exemplo, a equação básica 

da teoria quântica, a equação de Schrödinger, só aparece bem mais à frente da leitura inicial 

(PEAT, 1997, p. 107). De acordo com o historiador da Física alemão Christian Forstner, 

Bohm conduziu o leitor à equação de Schrödinger, após analisar a transição da física clássica 

para a física quântica. “Esse é realmente um livro americano atípico naquele tempo, como é a 

discussão detalhada do dualismo onda-partícula. Não há outro livro americano que discute 

esses tópicos com extensão semelhante” (FORSTNER, 2008, p. 220). Bohm já começou a 

defender nesse livro a necessidade de uma abordagem radicalmente diferente da física 

clássica e sugeriu que uma nova intepretação da teoria quântica também era necessária.  

Essa obra foi bem recebida pela comunidade científica e foi adotada por várias 

universidades. A reação mais enfática veio de Einstein, que disse ter gostado do que leu e 

elogiou a forma clara com que Bohm apresentou a interpretação de Copenhague (PEAT, 

1997, p. 109). Bohm (2011, p. 118) comentou – ao falar sobre o período da produção do livro 

e sobre a obra em si, em uma entrevista concedida a Louwrien Wijers, artista da Dinamarca – 

que, no começo de seus trabalhos, estudou principalmente quântica e relatividade e, ao fazer 

isso, começou a aceitar, em parte, as ideias de Bohr. Ao escrever Quantum Theory, estava 

muito a favor dessas ideias à medida que as compreendia. Entretanto, Bohm ficou bastante 

insatisfeito quando terminou de redigir seu livro, pois a questão central – qual é a natureza da 

realidade? – ainda permanecia obscura. 

 

Veja, a visão de Bohr está baseada na epistemologia que preconiza que tudo 

o que podemos discutir é o nosso conhecimento da realidade. Não me 
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satisfiz com isso. [...] fiquei insatisfeito com a interpretação geral da teoria, 

pois ela não fornecia um conceito claro de realidade; ela somente discutia o 

que poderia ser observado e mensurado. Se você disser “tudo bem, isso é o 

que é”, você ainda levanta a questão: “o que podemos dizer, no entanto, 

sobre a natureza da realidade?”. (BOHM, 2011, p. 118) 

 

Bohm, assim como Einstein, também enxergava a realidade como algo que existe de 

alguma maneira, independentemente de ser conhecida. Poderíamos conhecer alguns de seus 

aspectos, mas não seria necessário que a conhecêssemos para que ela pudesse existir (BOHM, 

2011, p. 118). Obviamente, era difícil ver como essa perspectiva de Bohm poderia ser 

sustentada na visão de Bohr. Bohm, então, propôs outro modelo que possuía implicações 

interessantes, mas não foi bem recebido pelos físicos mais importantes da época. Por que sua 

proposta alternativa foi mal recebida pela comunidade científica? Em que ela consistiu? 

Como mencionamos no primeiro tópico deste capítulo, em 1951, antes de vir para o 

Brasil, Bohm escreveu dois artigos em que ele apresentou a sua interpretação da teoria 

quântica, que depois ele mesmo chamará de causal50. Os dois artigos foram publicados em 

1952, na Physical Review, com o nome de A Suggested Interpretation of the Quantum Theory 

in Terms of “Hidden Variables” I e II, quando ele já se encontrava morando no Brasil. A 

interpretação de Bohm colocou em questão o consenso de boa parte da comunidade científica 

do período em relação à interpretação padrão da teoria quântica (FREIRE JR., 2001, p. 36). 

Mesmo mudando, posteriormente, a sua visão sobre a sua própria interpretação, Bohm 

mostrou, no início da década de 1950, que era possível criar uma consistente alternativa51 para 

a teoria quântica (PEAT, 1997, p. 115). 

Para de Broglie (1959, p. 8-9), o movimento/tendência de “voltar a examinar as bases 

da interpretação padrão da quântica se iniciou com os dois artigos publicados em 1952, 

escritos por Bohm, na Physical Review”. Bohm construiu um modelo físico capaz de obter 

todos os resultados que podem ser conseguidos com a interpretação padrão da teoria quântica, 

mas o fez alicerçado em um quadro conceitual mais abrangente. Ele se valeu de parâmetros 

adicionais – variáveis ocultas – que permitiram uma descrição contínua, detalhada e causal de 

                                                 
50 De fato, “Bohm não usou a expressão ‘interpretação causal’ em seus primeiros artigos de 1952. Ele a usou em 

seu trabalho posterior, ao reagir às críticas feitas por Otto Halpern” (FREIRE JR., 2010, p. 403). Otto 

Halpern (1899-1982) foi um físico teórico austríaco. 
51 De acordo com o físico teórico e filósofo da ciência estadunidense James Thomas Cushing (1937-2002), uma 

teoria científica pode ser vista como composta por dois componentes distintos: o formalismo e a 

interpretação. Esses componentes podem ser conceitualmente separáveis, mas, na prática, estão emaranhados. 

Tanto a Mecânica Quântica como a versão de Bohm utilizaram o mesmo conjunto de regras de cálculos e 

conjunto de equações para prever os valores observáveis. Já a interpretação física que se refere ao que a 

teoria nos conta a respeito da estrutura subjacente a esses fenômenos é bem diferente. Dessa forma, afirmou 

Cushing (2000, p. 5), “um formalismo com duas interpretações conta como duas teorias diferentes”. 
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todos os processos, mesmo no nível quântico, recuperando, dessa forma, o determinismo 

(FREIRE JR.; PATY; BARROS, 1994, p. 58). A perspectiva bohmiana naquele momento era 

a de que a visão probabilística das partículas subatômicas eram o resultado de uma falha no 

entendimento profundo das leis e dos mecanismos que, uma vez descobertos, poderiam levar 

a leis deterministas profundas. “Essa interpretação corresponde às concepções marxistas da 

Física, mas Bohm tinha uma sutileza a mais” (OLWELL, 1999, p. 749). A sutileza a que 

Olwell se referiu diz respeito às percepções de Bohm de que a interpretação probabilística e as 

leis causais podem ser corretas, dependendo do nível de realidade que o cientista está 

examinando. 

No modelo inicial da interpretação causal, objetos microscópicos, como elétrons, eram 

sempre descritos como partículas que possuíam trajetórias bem definidas – o que a versão 

probabilística da teoria quântica descarta (FREIRE JR., 2001, p. 36). Na sua forma inicial, a 

interpretação causal da teoria partia da suposição de que o elétron, ou qualquer outra partícula 

elementar, é uma certa espécie de estrutura objetivamente real que se deslocava segundo uma 

trajetória causalmente determinada52 (HEISENBERG, 1995, p. 100). Em vez das partículas da 

física newtoniana, o elétron é inseparável de determinado campo quântico que o afeta de 

modo fundamental e apresenta algumas propriedades novas. Esse campo quântico “satisfaz a 

equação de Schrödinger, tal como o campo eletromagnético satisfaz as equações de Maxwell. 

Ele, portanto, é também causalmente determinado” (BOHM; PEAT, 1989, p. 121).  

Na física newtoniana, as forças que atuam em uma partícula clássica são originadas 

por um potencial clássico (V). Bohm propõe uma nova grandeza no mundo quântico: o 

potencial quântico (Q) (FREIRE JR., 2001, p. 36). Todas as novas propriedades do mundo 

quântico estão contidas nas propriedades especiais desse potencial quântico proposto por 

Bohm. Assim, a diferença básica entre o comportamento clássico e o quântico é a operação do 

potencial quântico, e o limite do comportamento clássico situa-se precisamente onde os 

efeitos de Q podem ser desprezados. É importante ressaltarmos que o potencial quântico é 

determinado pela onda quântica, constituída com a contribuição de todos os objetos vizinhos 

da partícula. Entretanto, mesmo propriedades ambientais mais distantes podem afetar o 

movimento da partícula de modo significativo (BOHM; PEAT, 1989, p. 122-124). 

É necessário destacarmos que, em 1927, no já citado Congresso de Solvay, de Broglie 

apresentou sua teoria da onda piloto – que foi uma tentativa de interpretar o formalismo 

quântico de uma forma causal (FREIRE JR.; PATY; BARROS, 1994; BEN-DOV, 1996; 

                                                 
52 Posteriormente, conforme Bohm e Peat (BOHM; PEAT, 1989, p. 121), a teoria assumiu uma forma 

quantificada, com abandono dessa imagem de partícula. 
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PEAT, 1997; FREIRE JR., 2001; FREIRE JR., 2010; PINTO NETO, 2010). No entanto, essa 

proposta foi criticada por Pauli e mal recebida pela maioria dos físicos presentes no evento 

(FREIRE JR., 2010). De Broglie tentou uma descrição causal da teoria quântica, introduzindo 

variáveis adicionais às já usadas (teorias da dupla solução e da onda piloto)53. Conforme a 

teoria da onda piloto e, também, os modelos de Bohm, os sistemas quânticos – como os 

elétrons – “são representados como partículas com posição bem definida na grade do espaço-

tempo e guiados pela função de onda, a partir da equação de Schrödinger” (FREIRE JR., 

2010, p. 400). A interpretação padrão não usa essa representação.  

 

Mais tarde, de Broglie abandonaria sua teoria para retomá-la após Bohm. 

Primeiramente, não foi possível para ele, naquela época, explicar o processo 

de medida quântica com a sua formulação, o que só foi realizado 

posteriormente por Bohm. O outro problema consistiu no fato de ele não 

conseguir dar uma interpretação física para uma onda piloto que era definida 

no espaço de configuração e não no espaço-tempo. (PINTO NETO, 2010, p. 

54-55) 

 

Ao que indicam os relatos historiográficos, Bohm não tinha conhecimento prévio 

desses trabalhos alternativos mais antigos de Louis de Broglie. Foram Einstein e Pauli54 que o 

informaram de que de Broglie, em 1927, tinha sugerido uma abordagem semelhante à 

interpretação causal (FREIRE JR, 2005, p. 08). Foi em razão dessa precedência que o físico, 

historiador e filósofo da ciência alemão Max Jammer (1915-2010) denominou “a discussão 

desencadeada pelo trabalho de Bohm na comunidade científica, no início da década de 1950, 

como ‘o renascimento, por Bohm, das variáveis escondidas’” (FREIRE JR; PATY; BARROS, 

1994, p. 58). Posteriormente, este reconheceu o trabalho pioneiro daquele físico francês. 

O modelo físico quântico construído por Bohm recupera o conceito de trajetória no 

espaço-tempo, que tinha perdido sentido na interpretação usual da teoria (MULLET, 2003, p. 

323). Nesse modelo, ao contrário da interpretação de Copenhague, as variáveis momento e 

posição de uma partícula possuem existência simultânea, porém, não aparecem de forma 

explícita no processo, a não ser na forma de potencial quântico (FREIRE JR; PATY; 

BARROS, 1994, p. 59). A abordagem de Bohm indica, por exemplo, que a posição real da 

                                                 
53 O princípio da dupla solução foi apresentado, pela primeira vez, no artigo publicado em 1926: The wave 

mechanics and the atomic structure of matter of radiation. Esse princípio consistia “em considerar que a 

equação de propagação das ondas de matéria deveria admitir duas soluções” (SANTOS, 2010, p. 82). Devido 

às dificuldades matemáticas em provar a existência das duas ondas e a relação existente entre elas, ao final do 

artigo, de Broglie propôs uma versão simplificada, que chamou de teoria da onda piloto, “na qual assumiu a 

existência da partícula material e da onda contínua [...], a onda contínua seria responsável por dirigir o 

movimento da partícula, seria uma onda piloto” (SANTOS, 2010, p. 82). 
54 Einstein, Pauli, de Broglie e outros tinham recebido a prévia do artigo de Bohm, antes da publicação. 
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partícula está oculta na mecânica padrão, daí a expressão variáveis ocultas. Dessa forma, as 

probabilidades aparecem devido “ao desconhecimento sobre certas variáveis escondidas, as 

posições iniciais das partículas quânticas, que possuem realidade objetiva e que estão sujeitas 

à ação a distância” (PINTO NETO, 2010, p. 40). 

Isso significa que a abordagem de Bohm é uma perspectiva teórica realista e 

explicitamente não local (explicaremos logo adiante, ainda neste tópico, o conceito de não 

localidade).  Para essa mudança radical de interpretação, “foi muito importante, como 

admitido pelo próprio Bohm, as conversas que ele teve com Einstein ao final de sua estada em 

Princeton, entre 1947 e 1951” 55 (PINTO NETO, 2010, p. 40). Além da influência de Einstein, 

conforme Freire Jr. (2010, p. 403), outros dois fatores importantes que o influenciaram foram 

as críticas dos físicos soviéticos à interpretação usual, reforçadas pelo compromisso de Bohm 

com o marxismo e as dramáticas mudanças em sua vida, em decorrência da perseguição 

macarthista e sua consequente ruptura com a academia estadunidense.  

Obviamente, não temos a intenção de nos aprofundar em uma abordagem da Física 

acerca da interpretação causal – nem mesmo temos conhecimento técnico formal para tal 

empreitada. Mediante os objetivos de nossa pesquisa, gostaríamos de apresentar as principais 

ideias dessa intepretação, de situá-la no contexto em que foi elaborada e de buscar uma 

compreensão de seu processo histórico no desenvolvimento científico. Como uma 

apresentação panorâmica do que já foi exposto sobre tal interpretação, recorremos às 

observações de Cushing (2000, p. 8): 

 

Podemos caracterizar a matriz conceitual da teoria de Bohm da seguinte 

forma: no que tange à ontologia, ela fornece uma estória de imagens num 

cenário espaço-temporal (ou seja, haveria a cada instante partículas que de 

fato existem e que seguem trajetórias definidas). Esta teoria é completamente 

determinista e sustenta uma realidade objetiva, independente do 

observador56. O processo de medição, cuja natureza envolve inerentemente 

muitos corpos, é basicamente um ato de descoberta – não há um “problema 

de medição” quântica. Há um critério bem definido para um limite clássico 

[...], de forma que não há uma incompatibilidade conceitual entre os 

domínios clássico e quântico. Por fim, [...] a teoria de Bohm é 

completamente equivalente empiricamente à Mecânica Quântica. 

 

                                                 
55 Neste caso, a influência se deu principalmente pela visão realista, uma vez que Einstein, por coerência em 

relação à sua teoria da relatividade, não defendia uma perspectiva não local. 
56 Freire Jr. (2010, p. 398) chamou a atenção para o fato de que causalidade e determinismo são conceitos 

filosóficos diferentes. Entretanto, os físicos, “quando se fala de Mecânica Quântica, não fazem tal distinção”. 

No caso da visão teórica de Bohm, em sua abordagem posterior da interpretação causal, essa distinção fica 

bastante evidente e será apresentada oportunamente. 
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Como as características gerais da interpretação de Copenhague já foram apresentadas, 

podemos perceber que a intepretação causal difere radicalmente daquela, principalmente 

quanto às questões que envolvem o determinismo e a existência da realidade quântica 

independentemente do observador. Para Bohm, na interpretação padrão, a consciência do 

observador é o fator determinante e decisivo, e não as propriedades da matéria. Isso o fez 

entender a interpretação de Copenhague como idealista. Na interpretação causal, no entanto, a 

partícula possui o tempo todo uma posição e um momento bem definidos. Assim, do ponto de 

vista de Bohm, “a matéria vem antes da mente em sua teoria57. Dessa forma, ele chamou a sua 

interpretação de materialista58. Com essa interpretação materialista, Bohm quis expulsar o 

misticismo da Física” (FORSTNER, 2008, p. 217). 

A recepção por boa parte da comunidade científica da década de 1950 à intepretação 

causal foi consideravelmente negativa, uma vez que havia uma aceitação pela maioria dos 

físicos daquele período da intepretação usual como a única a ser correta. Mencionamos 

também que muitas pesquisas nessa área eram sustentadas por aportes financeiros militares. 

Essas pesquisas estavam orientadas para a produção de técnicas e de suas aplicabilidades. 

Havia, principalmente nos Estados Unidos, um predomínio de um ambiente pragmático e de 

certa postura avessa ao debate teórico, o que contribuiu para o desinteresse de parte da 

comunidade científica quanto à interpretação quântica bohmiana (OLWELL, 1999, p. 749). 

A péssima recepção à interpretação causal suscitou, do ponto de vista conceitual, uma 

continuação da controvérsia de 1927, quando a maioria dos físicos também rechaçou as 

propostas de de Broglie. Entretanto, o contexto cultural no qual estavam inseridos Bohm e sua 

interpretação alternativa eram diferentes daquele período. Além disso, recebeu um apoio 

mínimo para defender sua abordagem – por exemplo, o apoio do próprio de Broglie, de Vigier 

e, por um breve período de tempo, de Bunge. A interpretação causal foi realizada em uma 

época “em que o absolutismo da escola de Copenhague, nas palavras de Jammer, começou a 

ser contestado” (FREIRE JR., 2010, p. 401). 

Havia, nesse período, críticas contemporâneas, como as de Einstein, que considerava a 

teoria quântica uma teoria física incompleta. Também se faziam presentes as críticas de 

físicos marxistas (apesar das exceções), como as de Dmitri Blokhintsev (1908-1979) e J. P. 

Terletski, que abordavam a visão de complementaridade como uma tendência idealista do 

                                                 
57 Adiantamos que veremos, ao longo de nossa tese, que a relação entre matéria e mente (consciência) se 

apresentará para Bohm de modo muito mais complexo que naquele momento da sua abordagem da 

interpretação causal. 
58 Forstner utilizou a expressão interpretação materialista, de acordo com que está escrito em carta de Bohm à 

sua amiga Miriam Yevick, enviada em 1952. 
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pensamento científico (FREIRE JR.; PATY; BARROS, 1994, p. 54; FREIRE JR., 2015, p. 

21). Embora houvesse posicionamentos contrários à interpretação padrão, a interpretação 

alternativa de Bohm não conseguiu adesão de muitos físicos e, como já dissemos, não foi bem 

recebida pela maioria. Não é enfoque de nossa tese aprofundar essa controvérsia. 

Ressaltamos, apenas, que vários trabalhos sérios foram realizados nessa área, levando em 

conta aspectos sociológicos, históricos, ideológicos, filosóficos e científicos. 

Notamos que existem duas abordagens principais sobre a recepção e a não adoção da 

intepretação causal. Uma é a que leva em consideração como fator preponderante o papel das 

contingências históricas e dos fatores sociais na determinação da aceitação de uma teoria em 

detrimento de outra. Essa é, por exemplo, a perspectiva de Cushing (2000). Entretanto, como 

o próprio Cushing (2000, p. 15) ressaltou, a contingência histórica não é o único fator 

decisivo na escolha ou na rejeição de determinada teoria, ela possui um peso maior apenas em 

certas conjunturas críticas, em que esse critério se torna preponderante. 

Há quem defenda que a refutação à interpretação está mais relacionada com questões 

políticas do que com a própria ciência, como alegaram Hiley e Peat (FREIRE JR., 2005, p. 

02). Peat apresentou “teses próximas das de Cushing, supondo a existência, entre os físicos da 

época, de uma ‘conspiração do silêncio’, face à teoria de Bohm” (FREIRE JR.; PATY; 

BARROS, 2000, p. 131). Entretanto, a análise de Peat não possui uma fundamentação em 

fontes históricas suficientemente satisfatória. Outros culparam o exílio de Bohm no Brasil 

pela péssima recepção da interpretação por parte dos físicos, o que é refutado por Freire Jr. 

(2005, p. 03), em seu artigo Ciência e exílio: David Bohm, a guerra fria e uma nova 

interpretação da mecânica quântica. Por fim, existem trabalhos cuja abordagem está 

alicerçada na convicção de que os fatores mais importantes para a rejeição da intepretação 

bohmiana foram científicos. Essa última abordagem permite concluir que o programa de 

Bohm 

 

não chegou a manifestar a fecundidade esperada, atingindo apenas a 

reprodução dos resultados já conhecidos da física quântica não-relativista. 

Os partidários das variáveis escondidas não obtiveram resultados capazes de 

demarcar, do ponto de vista empírico, sua teoria de outros desenvolvimentos 

da física teórica, e também não foram capazes de obter novos resultados no 

sentido amplo que apontamos no início deste trabalho59. A história do 

conhecimento científico, e em especial a da Física, nos informa, a partir de 

                                                 
59 Havia uma expectativa por parte de Bohm de que a interpretação causal apresentasse “alguma vantagem 

empírica, heurística ou operacional diante da interpretação usual, além de eventual vantagem epistemológica 

e filosófica de manter o determinismo e a causalidade em geral” (FREIRE JR.; PATY; BARROS, 2000, p. 

125). Esses são os novos resultados mencionados que não foram capazes de ser obtidos, segundo essa 

abordagem. 



67 
 

numerosos exemplos, que um dos traços característicos de seu movimento e 

do surgimento de novas concepções é, precisamente, a previsão de novos 

resultados. (FREIRE JR.; PATY; BARROS, 2000, p. 130) 

 

Foi nesse ponto que, segundo a visão exposta acima, Bohm e seus partidários da 

interpretação causal não obtiveram êxito. De acordo com tal perspectiva, essa razão científica 

foi a mais forte, a principal, para explicar a recepção tão desfavorável à interpretação de 

Bohm. Entre os físicos que fizeram críticas mais contundentes, destacamos Pauli, que, apesar 

de reconhecer que o modelo de Bohm era logicamente consistente, fez diversas críticas à 

interpretação; o físico belga Léon Rosenfeld (1904-1974), defensor vigoroso das ideias de 

Bohr, que direcionou suas críticas principalmente ao campo da epistemologia; e Heisenberg, 

que condenou a interpretação causal como ideológica (FREIRE JR., 2005, p. 23). 

Einstein também criticou a interpretação de Bohm. Uma de suas críticas era a de que, 

para Bohm obter resultados compatíveis com os da teoria quântica era necessário “aplicar o 

modelo das variáveis escondidas ao próprio processo de medida, condicionando, por isto, a 

descrição dos fenômenos quânticos à interação com os aparelhos de medida” (FREIRE JR.; 

PATY; BARROS, 1994, p. 63). E isso era inaceitável para Einstein. Outra crítica dele era a de 

que a interpretação bohmiana preserva a propriedade da não localidade, o que não seria 

compatível com a teoria da relatividade (MULLET, 2008, p. 323). Ressaltamos também que, 

segundo Freire Jr. (2005, p. 19), durante o período em que Bohm esteve em exílio, a atitude 

dos físicos teóricos no Brasil em relação à sua abordagem foi semelhante àquela dos físicos de 

qualquer outro país. Eles tinham adotado a interpretação de Copenhague como a única viável 

para a Mecânica Quântica – é o caso de Mário Schënberg (1914-1990), que se colocou contra 

a interpretação causal. 

A refutação da interpretação causal foi alojada, estrategicamente, pelos seguidores da 

intepretação de Copenhague ao rótulo de uma controvérsia filosófica, o que passa a impressão 

de não ser algo merecedor de ser levado adiante como assunto de um tema científico por se 

limitar apenas ao campo das ideias. Obviamente, essa postura direcionou os debates, desviou 

o foco, enfraqueceu as implicações que poderiam ser ampliadas ao conhecimento como um 

todo. A elite quântica buscava, com essa estratégia, retirar a legitimidade de uma visão 

considerada heterodoxa e capaz, caso ganhasse adesão maior, de colocar em risco a 

autoridade daqueles que investiram em uma interpretação padrão.  

No entanto, segundo Koyré (1979, p. 55), as razões favoráveis ou contrárias à 

aceitação de certas teorias científicas nem sempre se reduzem à consideração do valor técnico 

– ou seja, à sua eficiência em nos fornecer uma explicação coerente dos fenômenos estudados 
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–, mas dependem, com bastante frequência, de vários outros fatores. Koyré estava convencido 

de que o papel da subestrutura filosófica tem sido de uma importância enorme e de que a 

influência das concepções filosóficas sobre o desenvolvimento da ciência tem sido tão grande 

quanto a das concepções científicas sobre o desenvolvimento da Filosofia. Assim, alojar a 

controvérsia citada como filosófica é uma atitude que esconde uma já estabelecida concepção 

filosófica em questão. 

Mesmo criticada e refutada por muitos físicos, a abordagem de Bohm marcou 

presença no processo histórico do pensamento científico no domínio da Mecânica Quântica. 

De modo algum, sua intepretação passou despercebida pela comunidade científica do período. 

Como bem disse Stengers (1990, p. 102), uma proposta de um cientista deixa de ser ficção e 

passa a ser realidade quando outros cientistas se interessam pela proposta, seja para refutá-la, 

seja para aceitá-la. É porque os cientistas estão interessados, e não porque são objetivos, que 

eles analisam e experimentam determinado trabalho. “Uma proposição que não interessou não 

é, estritamente falando, nem verdadeira, nem falsa, ela continuou sendo ficção, não produziu 

diferença na história dos cientistas. Ela só remete à história das ideias” (STENGERS, 1990, p. 

102-103). A estratégia adotada por boa parte dos que refutaram a interpretação de Bohm 

visava remetê-la à história das ideias, mas o próprio desenvolvimento histórico-científico 

mostrou que suas ideias não vieram para ser confinadas como ficção e foram retomadas em 

trabalhos científicos posteriores. 

 

[...] os físicos no início dos anos 1950 viram a polêmica como uma disputa 

estritamente filosófica sobre ontologia (a constituição do microssistema 

como ondas ou/e partículas) e epistemologia (o estado de determinismo nas 

teorias físicas, a completude de teorias, o papel da descrição do espaço-

tempo). Eles muitas vezes têm usado o termo “metafísica” para caracterizar 

as disputas sem implicações para o desenvolvimento físico. (FREIRE JR., 

2005, p. 23) 

 

A ausência de novos resultados reforçou o rótulo pejorativo de filosófica à abordagem 

apresentada por Bohm, o que foi prejudicial por adiar, naquele momento, novos 

desenvolvimentos da Física (FREIRE JR., 2005, p. 24). Conforme Feyerabend (1989, p. 54), 

“se é verdade [...] que muitos fatos só se manifestam à luz de teorias alternativas, recusar-se a 

examinar essas alternativas resultará em afastar, ao mesmo tempo, fatos potencialmente 

refutadores”. Ainda que a alternativa de Bohm não tenha apresentado, naquele período, nada 

de diferente, em termos de resultados formais, da interpretação padrão, ao refutar essa 
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alternativa, buscou-se afastar fatos cuja descoberta posterior poderiam patentear uma 

completa e irreparável inadequação da teoria (FEYERABEND, 1989, p. 54). 

Sobre esse assunto, Bohm (1991, p. 57) comentou que, mesmo a ideia de de Broglie 

“seria um ponto de vista mais imaginativo de contemplar o problema, e mais acessível. Se as 

pessoas a tivessem acatado, considerariam a visão atual [de interpretar a física] terrivelmente 

obscura” (BOHM, 1991, p. 57). Bohm escreveu artigos e cartas nos quais dirimia dúvidas e 

respondia às críticas, e defendia sua abordagem. Entretanto, por volta do período de 1956-

1957, ele deixou de dar continuidade à sua perspectiva teórica inicial, para somente retomá-la, 

em novos quadros conceituais, décadas depois.  

Porém, como já foi mencionado, a interpretação causal bohmiana não ficou condenada 

ao eterno ostracismo e gerou consideráveis desdobramentos no campo da Física, da Filosofia 

e da História da Ciência. Além da citada quebra da convicção de que não seria possível outra 

perspectiva teórica quântica consistente que não fosse a interpretação de Copenhague, a 

abordagem alternativa de Bohm motivou alguns físicos a investigarem os fundamentos 

matemáticos da teoria quântica. Um dos resultados mais interessantes foi realizado pelo físico 

irlandês John Stewart Bell60 (1928-1990), que publicou em 1964, em seu artigo On the 

Einstein-Podolski-Rosen Paradox, um de seus mais conhecidos teoremas de Bell (PINTO 

NETO, 2010, p. 41). Esse teorema é corolário da percepção de Bell de que tanto o modelo de 

Bohm quanto a teoria quântica, mesmo possuindo visões muito distintas da realidade física, 

possuíam uma estranha propriedade em comum, denominada de não localidade (FREIRE JR., 

2001, p. 37). 

 

A não-localidade quer dizer que dois sistemas (moléculas, átomos ou 

partículas subatômicas, etc.) que interagem e se separam espacialmente 

continuam se comportando como um único sistema, mantendo certas 

propriedades mais fortemente correlacionadas que as correlações admitidas 

pelas teorias que compõem a física clássica (Mecânica, Eletromagnetismo, 

Termodinâmica). E essa propriedade permanece até que ocorra um processo 

de medição sobre um dos sistemas, sem importar quão grande seja aquela 

separação. (FREIRE JR., 2001, p. 37) 

 

Essa propriedade da teoria quântica já tinha sido destacada por Einstein que, através de 

um artigo publicado em 1935, Can quantum-mechanical description of reality be considered 

complete? – escrito em colaboração com o físico russo Boris Podolsky (1896-1966) e com o 

físico estadunidense, naturalizado israelense, Nathan Rose (1909-1995) –, apresentou um 

                                                 
60 Segundo Pinto Neto (2010, p. 40), Bell “foi um dos raros físicos de sua geração a chegar ao mesmo nível de 

profundidade de compreensão da Mecânica Quântica que seus fundadores, ou mesmo ir além”. 
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argumento – uma proposta de experiência mental – conhecido como Paradoxo de Einstein-

Podolsky-Rosen (EPR), em que recusa a não localidade. Uma das objeções feitas à não 

localidade é a de que ela seria “inconsistente com os princípios básicos da relatividade, já que 

implica uma ligação instantânea entre acontecimentos distantes, violando, assim, o princípio 

de que nenhum sinal pode se deslocar mais rapidamente do que a luz” (BOHM; PEAT, 1989, 

p. 134). 

Entretanto, na perspectiva de Bohm, o que há é uma ligação direta, por exemplo, de 

duas partículas distantes. E essa ligação é feita pelo potencial quântico ilocal – da 

interpretação causal – que não transgride a teoria de Einstein, uma vez que o potencial 

quântico não pode ser usado para transmitir qualquer sinal entre acontecimentos distantes e a 

sua conexão instantânea entre partículas afastadas não infringe a teoria da relatividade. 

 

[...] há uma prova muito sugestiva de que, em vez de violar leis físicas, a 

ilocalidade existe de fato na natureza. Assim, foi proposto por Einstein, 

Rosen e Podolsky uma experiência que dependia das medições de efeitos 

ilocais entre duas partículas quânticas muito distantes uma da outra61. Muito 

recentemente, essa experiência foi levada a efeito em Paris, por Alan 

Aspect62 e interpretada com a ajuda de um teorema de J. S. Bell63, e dela 

obtiveram-se provas convincentes da existência de formas ilocais de 

interação. (BOHM; PEAT, 1989, p. 134) 

 

Ainda no campo dos desdobramentos que se relacionam com a interpretação causal, 

frisamos que Bohm, segundo Peat (1997, p. 114), continuou a trabalhar, de forma modificada, 

em sua teoria, desenvolvendo suas implicações a partir do final da década de 1970 e início da 

década de 1980. Na verdade, ressaltamos que há um movimento duplo e interligado na 

construção teórica de Bohm. Durante a década de 1960 em diante, ele começou a dirigir sua 

atenção à ordem na Física, que era suscitada pela teoria quântica, obtendo alguma ideia de 

qual seria o processo sugerido pela matemática dessa teoria. A sugestão da matemática da 

teoria quântica, segundo Bohm (2011, p. 120-121), é a de um movimento de dobramento e de 

desdobramento, o que o levou a formular uma nova teoria: a da ordem implícita e explícita. 

                                                 
61 Para Einstein, isso seria impossível e demonstrava que a teoria quântica era incompleta. 
62 No início da década de 1980, “em especial, como decorrência de experimentos bem elaborados e conduzidos 

pelo físico francês Alan Aspect, a comunidade científica inclinou-se a aceitar a não localidade como um fato 

físico previsto pela teoria e corroborado pela experimentação” (FREIRE JR., 2001, p. 38). 
63 Bell mostrou que existia um conflito entre as previsões experimentais obtidas pela teoria quântica e quaisquer 

teorias que preservassem o critério da localidade, própria da física clássica (MULLET, 2008, p. 325). 

Denominado de desigualdades de Bell, “esse resultado despertou a atenção de físicos teóricos e 

experimentais, que submeteram essas desigualdades a testes experimentais” (FREIRE JR., 2001, p. 37-38). 

Em outras palavras, podemos entender o teorema de Bell com a seguinte asserção: se as previsões estatísticas 

da teoria quântica forem verdadeiras, então, um universo objetivo não é compatível com a lei das causas 

locais. 
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Bohm (1991, p. 143) comentou que os modelos da interpretação causal e da ordem 

implícita estão intimamente relacionados. A partir do final da década de 1970, motivado por 

alunos e colaboradores, com destaque para Hiley, retomou a sua abordagem de 1952. Porém, 

seus pressupostos filosóficos e conceituais e de seus colaboradores mudaram muito desde 

aquele período. Por exemplo, o potencial quântico não era mais considerado um novo 

potencial físico. Em vez disso, “foi interpretado como indicação de uma nova ordem, em 

particular, uma espécie de ‘informação ativa’. A ênfase deixa de ser colocada na causalidade” 

(FREIRE JR., 2011, p. 296). 

O foco da nova interpretação de Bohm não era a causalidade ou o determinismo. A 

questão do determinismo tem papel secundário nessa versão. A principal questão presente 

nessa perspectiva era saber se é possível ter uma concepção adequada de realidade de um 

sistema quântico. Não importa se causal ou estocástica. Sua principal postura filosófica foi 

“olhar para uma visão ontológica dos fenômenos quânticos, enquanto que o principal desafio 

científico permaneceu em como amarrar essa exigência com o trabalho matemático, 

relacionado com a ideia de uma ordem implícita” (FREIRE JR., 2011, p. 297). 

Após a morte de Bohm, grupos de pesquisadores em vários países focaram nos 

diversos aspectos de sua abordagem. Um dos resultados foi a configuração daquilo que ficou 

conhecido pela expressão irônica de mecânica bohmiana. Irônica porque, de acordo com Peat 

(1997, p. 114), para Bohm, os fenômenos quânticos são inerentemente não mecânicos. As 

perspectivas para a aplicação da mecânica bohmiana são notáveis em diferentes áreas – como 

a teoria quântica dos campos e a física de altas energias, a física da matéria condensada, a 

Cosmologia quântica e a teoria da informação quântica (SIQUEIRA-BATISTA; HELAYËL-

NETO, 2008, p. 61). Na atualidade, há uma série de condições favoráveis para novas 

investigações em torno de seus conceitos, teorias e métodos. 

 

 

1.4.  Uma abordagem sob o viés do coletivo de pensamento de Ludwik Fleck, a 

construção da imagem de Bohm I e o exílio no Brasil até o seu estabelecimento na 

Inglaterra 

 

Iniciamos este tópico com uma sucinta análise da abordagem do já mencionado 

historiador da Física alemão Christian Forstner sobre a interpretação causal de Bohm, 

abordagem esta que leva em consideração o materialismo dialético sob o viés interpretativo 
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do coletivo de pensamento de Ludwik Fleck64 (1896-1961), médico polonês cujas ideias 

epistemológicas influenciaram Kuhn e o antropólogo e filósofo da ciência francês Bruno 

Latour, entre outros intelectuais. Na abordagem de Fleck, a ideia de ciência está fortemente 

conectada com uma comunidade de cientistas que se comunicam entre si, tornando a ciência 

uma atividade social. No âmbito geral, uma comunidade de pessoas comunica um coletivo de 

pensamento e compartilha um conjunto de tradições de conhecimento e de tradições culturais, 

o chamado estilo de pensamento, que forma as condições prévias para a aquisição de um novo 

conhecimento pelo coletivo e que, portanto, também restringe o pensamento dos membros 

dessa comunidade (FORSTNER, 2008, p. 216). 

Governados pelo estilo de pensamento, um grupo social compartilha um conjunto de 

problemas e de julgamentos considerados evidentes. Também comunga de um conjunto de 

métodos para adquirir conhecimentos e busca entrar em acordo para determinar quais 

questões devem ser consideradas pertinentes ou sem sentido – descartáveis. Assim, um estilo 

de pensamento limita o modo de pensar e pode agir como um pensamento compulsivo – 

Denkzwang –, um pensamento-pressão. Porém, conforme a perspectiva de Fleck, o estilo de 

pensamento não funciona de modo absoluto, como aquilo que determina o que devemos ou 

não devemos pensar, mas sim de modo relativo, como aquilo que limita as possibilidades do 

que podemos pensar ou não (FORSTNER, 2008, p. 216). 

Utilizando dessa abordagem epistemológica, Forstner (2008, p. 217) assegurou que, 

até 1951, Bohm estava muito bem integrado à comunidade científica estadunidense, ao estilo 

de pensamento predominante. Como ilustração dessa afirmação, ele se referiu ao fato de que 

Bohm foi um dos cerca de trinta cientistas que participaram da famosa Conferência da Ilha de 

Shelter, em 1947, a qual foi de importância central para o desenvolvimento da Física nos 

Estados Unidos no pós-guerra, determinando as direções mais importantes das futuras 

pesquisas: eletrodinâmica quântica e física das partículas (FORSTNER, 2008, p. 217; 

OLWELL, 1999, p. 742). Nesse período, o estilo de pensamento dos físicos estadunidenses 

era caracterizado pela abordagem pragmática e Bohm foi iniciado nesse modo de pensar 

durante os seus estudos de graduação e pós-graduação. 

Na Universidade da Califórnia, como vimos, várias ideias e ações de esquerda eram 

refletidas e realizadas entre alguns de seus membros. As visões filosóficas e políticas de 

Bohm, que eram um tanto vagas em anos anteriores, tornaram-se mais precisas por intermédio 

das bases do materialismo dialético. As discussões travadas com seus colegas levaram-no a 

                                                 
64 Uma de suas principais obras foi a Gênese e desenvolvimento de um fato científico (1ª edição – 1935), livro 

que antecipou algumas das ideias de Kuhn. 
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um exame sistemático das bases filosóficas do marxismo. Mesmo com essas peculiaridades, o 

trabalho científico de Bohm estava adaptado ao coletivo de pensamento da comunidade 

científica de Berkeley. Entretanto, em Princeton, com a suspensão de suas atividades, devido 

ao processo de investigação de suposta espionagem que já mencionamos, a trajetória 

intelectual de Bohm sofreu alterações significativas. Segundo Forstner (2008, p. 219-220), 

Olwell (1999, p 755) e Kojevnikov (2002, p. 182), Bohm descreveu o tempo de sua suspensão 

– e, posteriormente, o de seu exílio – como um período no qual ele queria seguir livremente 

seus interesses em suas pesquisas, sem restrição social, sem pressão acadêmica, traduzindo 

essa fase como um grande momento criativo para o seu trabalho. 

Kojevnikov (2002, p. 170) pontuou que Bohm achava que boa parte da comunidade de 

físicos do pós-guerra era dirigida por modismos idiotas e, intelectualmente, era muito 

conservadora e que a comunidade física “apreciava habilidades técnicas em calcular efeitos 

com base nas concepções teóricas já existentes e desvalorizava como não profissional a busca 

por ideias não usuais, as indagações de questões profundas e o pensar sobre fundamentos”. Na 

perspectiva bohmiana, todo esse mecanismo e esquema de trabalho reprodutivo eram bastante 

insignificantes. Sentindo-se livre daquela pressão, Bohm começou a trabalhar em sua 

interpretação causal. 

Essa condição e esse contexto ilustram, conforme a abordagem de Forstner, a tese de 

que o caso de Bohm demonstra que os estilos de pensamento de uma comunidade científica 

podem limitar as possibilidades de modos de pensar e que as novas possibilidades para a 

construção de uma nova teoria aparecem se esses limites são removidos. Como ilustração, em 

algumas partes do seu livro Teoria Quântica, Bohm já dava sinais de certo afastamento de 

alguns aspectos da Mecânica Quântica padrão e formulava suas próprias posições e, assim, 

sua visão de mundo, baseada no materialismo dialético, veio à tona, porém em apenas poucas 

passagens. Nesse sentido, ele quis, por exemplo, colocar a quântica em firmes bases materiais, 

afirmando que “não foi a mente de um gênio que fez a Mecânica Quântica necessária, mas as 

propriedades da matéria no nível atômico” (FORSTNER, 2008, p. 220-221).  

O processo de distanciamento de seu coletivo de pensamento foi intensificado com a 

sua suspensão de Princeton e é claramente perceptível em sua interpretação causal. O ponto 

de partida de análise de Forstner, no caso específico da interpretação causal de Bohm, foi a 

pergunta: o que motivou Bohm a desenvolver essa nova interpretação fundamentalmente 

diferente da interpretação padrão? É sabido, como mostramos, que as conversas com 

Einstein, tradicional opositor da Interpretação de Copenhague, foram cruciais para que fossem 

germinadas as ressalvas e as dúvidas de Bohm quanto à completude da teoria quântica. 
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Todavia, mesmo reconhecendo que seus diálogos com Einstein foram esclarecedores para a 

sua nova direção teórica, era necessário que Bohm, mediante a abordagem de Forstner, se 

dissociasse do estilo de pensamento do coletivo.  

O contato anterior, em Berkeley, com outro coletivo de pensamento – a política de 

esquerda e o materialismo dialético – formou outro estilo de pensamento para o seu coletivo. 

Bohm teve de se distanciar do estilo de pensamento predominante na comunidade científica 

estadunidense que, notadamente no caso da teoria quântica, tinha assimilado de forma 

peculiar a interpretação padrão de Copenhague de forma mais pragmática e operacional. Foi o 

tratamento dado à teoria, sob à luz do materialismo dialético, que o possibilitou uma nova 

teoria física quântica. Relembramos que esse processo de mudança do coletivo de pensamento 

e de seu estilo de pensamento já se apresentava de forma branda em seu livro Teoria 

Quântica, e de forma mais evidente em sua interpretação causal. Todavia, Bohm não se isolou 

completamente de seu coletivo, apelando para ele o reconhecimento de suas ideias 

(FORSTNER, 2008, p. 223). 

 

A criação da teoria quântica de Bohm e o seu desenvolvimento mostram 

como estilos de pensamento filosóficos podem agir como diretrizes para a 

construção de teorias físicas. No entanto, estilos de pensamento pertencem 

aos seus coletivos e, como podemos ver no caso de Bohm, esses coletivos 

proíbem um caminho de divergências de pensamento: Bohm somente 

começou a trabalhar em sua nova teoria após ele se dissociar do coletivo de 

pensamento científico, e seu estilo de pensamento se tornou efetivo no 

momento em que foi impossível para seu coletivo anterior exercer uma 

restrição em seu pensamento. (FORSTNER, 2008, p. 227) 

 

 O fato é que o Bohm associado à interpretação causal inicial corresponde a uma 

imagem de Bohm I, criada e reproduzida por boa parte da comunidade científica daquele 

período e, normalmente, relacionada à figura de alguém que defendeu uma interpretação da 

Mecânica Quântica que retomava os padrões da física clássica, com ênfase na causalidade e 

no determinismo. Essa imagem não pode ser tomada como verdadeira. Pelo menos, em boa 

parte, ela não é. Se analisarmos o que foi apresentado da interpretação causal inicial, é certo 

que ela defende uma perspectiva que suscita, num primeiro momento, uma visão causal e 

determinista dos fenômenos quânticos. Entretanto, não devemos nos reter nesse estágio 

preliminar, uma vez que a abordagem de Bohm entrevê outras percepções muito mais 

profundas. 

Bohm não tinha a intenção de recuperar o quadro conceitual clássico, haja vista que “a 

própria ideia de um ‘potencial quântico’ presente no modelo era completamente estranha às 
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ideias clássicas” 65 (FREIRE JR.; PATY; BARROS, 2000, p. 124). Há uma confusão e um 

equívoco em associar um modelo realista – como era a abordagem bohmiana – com um 

posicionamento de reafirmação da visão mecanicista66. Isso foi imputado a Bohm. Entretanto, 

trata-se de uma falsa imagem. De forma alguma, ele era mecanicista ao propor uma 

perspectiva realista. Ao falar sobre o tema e o período da formulação da interpretação causal 

inicial, Bohm (2011, p. 119) disse que estava insatisfeito com o mecanicismo e sentia que 

este, assim como o reducionismo, era destrutivo ao ponto de levar ao estreitamento do 

pensamento humano em várias áreas, ao foco em pequenas coisas, tornando-as fixas. 

De acordo com Bohm (1959, p. 192), a filosofia mecanicista se assenta na visão de 

que “a enorme diversidade das coisas descobertas no mundo, tanto na experiência comum 

como na investigação científica, podem ser reduzidas, em forma total, completa, perfeita e 

incondicional [...] aos efeitos de algum marco geral definido e limitado de leis”. As 

características básicas e gerais são consideradas como absolutas e definitivas. As únicas 

mudanças consideradas possíveis nesse esquema são mudanças quantitativas dos parâmetros 

ou funções que definem o estado do sistema; já as mudanças qualitativas, que são 

fundamentais nos modos de existência das entidades básicas, são consideradas simplesmente 

como impossíveis. Dessa forma, conforme a perspectiva de Bohm, a essência da posição 

mecanicista está radicada na suposição de que as qualidades básicas são fixas, o que significa 

que as leis se reduzem a relações puramente quantitativas.  

Afirmamos que Bohm aceitou a quebra da visão de mundo mecanicista como 

irreversível. Ele procurou um modo diferente de causalidade e uma imagem diferente de 

realidade. A sua visão de variáveis ocultas significava, para ele, que, “por baixo do nível em 

que a indeterminação reinou deve haver um outro nível em que o mundo físico foi 

determinado [...]” (COBB JR., 1986, p. 155). Entretanto, mediante essa perspectiva, a variável 

oculta não seria algum tipo de partícula mecanicista. Em vez disso, “seria uma ordem mais 

profunda, relacionada com fenômenos quânticos de uma maneira análoga àquela em que o 

nível de quantum relaciona com o mundo macroscópico” (COBB JR., 1986, p. 155-156). As 

relações causais, não mecanicistas e não reducionistas, que lhe interessavam estavam entre 

um nível e outro, e não entre as entidades de um mesmo nível. 

                                                 
65 Relembramos que o potencial quântico “é que confere as propriedades quânticas ao movimento da partícula. 

[...] O potencial quântico é interpretável mediante conceitos ‘holísticos’, sendo o agente causador dos 

fenômenos quânticos” (MOKROSS, 2000, p. 87). 
66 O mecanicismo é uma visão de mundo, uma interpretação científica que foi defendida por vários físicos e 

filósofos a partir do século XVIII. Essa perspectiva via no sucesso da mecânica de Isaac Newton (1643-1727) 

uma nova abordagem da realidade, “próxima daquela proposta por René Descartes (1596-1650): o universo 

perceptível é semelhante a uma imensa máquina, que se compõe unicamente de matéria e se move, segundo 

leis matemáticas imutáveis” (BEN-DOV, 1996, p. 41). 



76 
 

Koyré (1979, p. 68) nos alertou para o fato de que a História da Ciência tem nos 

mostrado que o espírito humano, cedo ou tarde, não aceita a atitude de renúncia, de 

resignação, de posição de retirada e se entrega à busca pela compreensão de problemas – 

mesmo que sejam tidos como destituídos de significados – “tentando encontrar uma 

explicação, causal e real, das leis estabelecidas e aceitas por ele”. É importante ressaltarmos 

que a causalidade é defendida por Bohm – porém, sem a abordagem reducionista que 

normalmente se atribui a essa propriedade – e que ela correspondia, de forma análoga, 

também à sua visão ideológica marxista. Bohm acreditava que as pessoas poderiam ser 

impelidas a construir uma ordem na sociedade humana de um modo mais racional se elas 

pudessem entender que a causalidade opera no nível atômico, mas não de forma mecanicista 

(PEAT, 1997, p. 113). Havia em Bohm, a convicção de que a ciência nunca poderia ser um 

conhecimento puramente abstrato. Ela tem sempre uma implicação política e social. Ele tinha 

a convicção de que as teorias científicas poderiam mudar, ao longo do tempo, o pensamento 

das pessoas sobre a sociedade (FORSTNER, 2008, p. 217). 

A forte ligação entre Física, visão de mundo e sociedade se tornou clara no conceito de 

causalidade de Bohm. Esse conceito contém dois aspectos fundamentais: a predição dos 

efeitos é possível se soubermos suas causas e a mudança de causas leva a uma predizível 

mudança de efeitos67. No ponto de vista de Bohm, a possibilidade de mudança era 

essencialmente diferente de um simples determinismo – que permite somente predições, mas 

não mudanças (FORSTNER, 2005, p. 8). Ressaltamos que estamos tão habituados, ainda 

hoje, com a linguagem clássica da Física que, quando falamos de causalidade, nos vem à 

mente a imagem de algo absolutamente determinado e fixo. Não percebemos as implicações 

dos dois aspectos apresentados. Não enxergamos a causalidade como mudança e como algo 

além do determinismo e, dificilmente, percebemos que o determinismo pode não ser 

totalmente determinado – ele possui validade restrita –, uma vez que, com base nessa visão, 

ela, a causalidade, pode engendrar a mudança. 

Ao falarmos da imagem de Bohm I – posteriormente, no capítulo terceiro, falaremos 

da imagem de Bohm II –, nosso intuito é o de justamente não ficarmos presos a ela, mas sim 

de avançarmos. Essas imagens são falhas e podem ser perpetuadas e utilizadas sem 

questionamentos, promovendo uma visão equivocada e parcial da trajetória intelectual de 

Bohm. Na qualidade de humanos, somos seres simbólicos e temos que nos atentar a isso. 

Como disse Huxley (2010, p. 9), o ser humano é um ser anfíbio que vive simultaneamente em 

                                                 
67 Em uma analogia, se as pessoas de uma determinada sociedade estão aptas a reconhecerem as causas de uma 

má administração social, elas poderão, então, mudar a sociedade (FORSTNER, 2005, p. 8). 
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dois mundos: “o que lhe foi dado e o que construiu, o mundo da matéria, da vida e da 

consciência, e o mundo dos símbolos. [...] os símbolos, então, são indispensáveis. Mas eles, 

[...] também podem ser fatais”. 

Em nossa abordagem, vemos o desenvolvimento da pesquisa, do trabalho e das ideias 

de Bohm como um processo genuíno de aprendizagem, no qual ele tateia, questiona, 

estabelece conexões, relaciona conhecimentos, formula imagens e novos conceitos. E é por 

isso que temos a sensação de vários Bohm’s, o que, na verdade, reflete a sua trajetória aberta 

ao aprendizado de novos contextos. Poderíamos empregar a palavra processo (com o 

significado de fluxo ininterrupto), ou então a palavra evolução (entretanto, apenas com o 

significado de mudança) para expressar esse movimento de novas perspectivas que vão se 

construindo, às vezes válidas e adequadas a um determinado contexto, às vezes não. 

Como expusemos anteriormente, Bohm veio para o Brasil em 1951, e aqui se 

estabeleceu em São Paulo, onde assumiu a cátedra de professor de física teórica na 

Universidade de São Paulo (USP). Um mês após a sua chegada ao Brasil, as autoridades do 

consulado estadunidense confiscaram o seu passaporte. Para obtê-lo novamente, ele teria que 

retornar aos Estados Unidos. Temendo novas perseguições pelo macarthismo e ansioso por 

viajar e entrar em contato com outros pesquisadores e comunidades de cientistas, Bohm 

solicitou e conseguiu obter a cidadania brasileira em 1954 (FREIRE JR., 2001, p. 38-39). No 

entanto, ele perdeu a sua cidadania estadunidense em 5 de dezembro de 1956 e, somente em 

1960, já morando em Londres, tentou recuperá-la. 

A pedido do Consulado Americano em Londres, Bohm fez uma declaração oficial, em 

23 de março de 1960, sobre sua prévia ligação com o Partido Comunista e sobre sua retirada 

do âmbito das visões comunistas. Embora tenha feito uma declaração oficial, Bohm não tinha 

intenção de torná-la pública, que era o que os oficiais estadunidenses queriam. “Na verdade, 

seria necessário demonstrar uma enérgica atitude contra o marxismo, isto é, fazer um 

pronunciamento público contra o comunismo” (FREIRE JR., 2015, p. 56). Bohm somente 

obteve o direito de recuperar a sua cidadania após viver mais de trinta anos como um cidadão 

brasileiro. Foi em 1986 – trinta e dois anos após a perda de sua cidadania estadunidense – que 

ele voltou a ser cidadão estadunidense (FREIRE JR., 2015, p. 57). 

Foi durante o seu período de estada no Brasil (1951-1955) que os artigos sobre a 

interpretação causal foram publicados na revista estadunidense Physical Review. Bohm 

desenvolveu uma atividade científica intensa no Brasil. Discutiu sua proposta com visitantes 

como Richard Feynman (1918-1988), Isidor Rabi (1898-1988), Léon Rosenfeld, Mario 

Bunge, Carl Friedrich von Weysäcker (1912-2007), entre outros, e com os físicos brasileiros 
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Schënberg, Jean Meyer (1925-2010) e Leite Lopes. Seu trabalho no Brasil resultou em várias 

publicações e colaborações envolvendo físicos como Vigier, Ralph Schiller – que foi 

assistente de Bohm –, e os brasileiros Tiomno e Walther Schützer (FREIRE JR., 2005, p. 10-

11). 

Havia condições propícias, dentro da realidade socioeconômica e político-educacional 

do Brasil, para o desenvolvimento de pesquisas na física brasileira, durante o período em que 

Bohm esteve no Brasil. O governo brasileiro investiu na área da Física, especialmente na 

física nuclear, depois da Segunda Guerra (OLWELL, 1999, p. 751). Poucos anos antes de sua 

chegada, o cientista brasileiro Cesare Lattes (1924-2005) tinha participado como coautor, em 

1947, da descoberta da partícula subatômica méson pi. Tinham sido criados, nessa época, o 

Centro Brasileiro de Pesquisas Científicas (CBPC) e o Instituto de Física Teórica (IFT) e, no 

ano de 1951, o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), agência federal dedicada 

exclusivamente a financiar pesquisas científicas, inclusive dando suporte financeiro às 

pesquisas de Bohm no Brasil (FREIRE JR., 2005, p. 17). 

Como professor na USP, Bohm dava aulas de física teórica, abordando assuntos como 

teoria cinética dos gases, Mecânica Quântica e outros. Segundo o físico e ex-aluno de Bohm 

da USP, Ernst Hamburger, suas aulas se destacavam pela “sua grande ênfase e clareza nas 

explicações físicas mais intuitivas [...]”68 (HAMBURGER et al, 2000, p. 110). De acordo com 

Weber (1991, p. 44), Bohm “lembra o proverbial professor com seu terno de tweed69 e o 

indefectível suéter [...]”. Ele possuía maneiras reservadas, exceto quando discutia Física, 

ocasião em que se animava e quase se transfigurava, pontuando suas frases com gestos vivos. 

Conforme Peat (1997, p. 77), quando Bohm falava sobre Física e sobre outros assuntos de seu 

interesse, seu corpo se enchia de energia. Hiley mencionou que uma das coisas mais notáveis 

de Bohm era “a sua capacidade de ensinar [...]. Os alunos saíam das aulas elétricos, pois as 

aulas não eram apenas de Física” (HILEY et al, 2000, p. 121). 

Apesar de ter sido justamente no período de exílio brasileiro que Bohm produziu 

várias cartas, respostas às críticas e artigos, defendendo energicamente a sua interpretação 

causal, foi também nessa época, no Brasil, que Bohm escreveu uma de suas mais importantes 

obras, na qual já demonstrava uma alteração significativa na sua visão sobre determinismo e 

causalidade: Causalidad y azar en la Física Moderna. Embora esse livro, clássico no campo 

da Mecânica Quântica e utilizado em várias universidades (WEBER, 1991, p. 43), tenha sido 

                                                 
68 Fala de Hamburger, durante mesa-redonda realizada em 23 de setembro de 1998, que foi transcrita no capítulo 

Reminiscência da estada de Bohm na USP, o qual faz parte do livro Fundamentos da Física – Simpósio 

David Bohm (2000). 
69 Tweed é o nome dado a um tecido feito com lã. 
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escrito no Brasil, ele somente foi publicado em 1957, quando Bohm estava deixando Israel e 

se mudando para a Inglaterra. Salientamos que Bohm estava bastante influenciado pelas ideias 

do filósofo alemão Georg W. F. Hegel (1770-1831), em cujas obras ele aprofundou sob a 

recomendação e o incentivo de Schënberg. 

Na filosofia de Hegel, o método dialético é crucial para o entendimento da realidade. 

Trata-se de um princípio universal. “Para Hegel, as duas ideias básicas do heraclitismo70, a de 

unidade (que se manifesta na oposição dos contrários) e a do devir, expressam juntas a 

‘essência’ do ser” (SCHÖPKE, 2009, p. 65). Isso implica que a essência do ser é a mudança, 

ou seja, ser é devir. Ressaltamos que, na filosofia hegeliana, o ser é inseparável do devir 

histórico, e todo passo dialético envolve três etapas: “primeiro temos uma declaração, à qual 

se opõe uma contradeclararão, e finalmente as duas se combinam num arranjo composto” 

(RUSSELL, 2001, p. 359). Dessa forma, a síntese se transforma em uma nova tese, e reinicia 

o mesmo processo dialético descrito, assim sucessivamente até que todo o universo seja 

abarcado. “Isto equivale a dizer que o significado pleno de uma coisa só surge quando a 

vemos em todas as suas possíveis conexões, ou seja, no cenário do mundo como um todo” 

(RUSSEL, 2001, p. 359-360). 

A filosofia de Hegel apresentou ressonâncias muito enriquecedoras para Bohm, que 

estava imerso no mundo das questões quânticas, da inseparabilidade entre observador e 

observado, das possibilidades de uma interpretação que fosse mais coerente e que pudesse 

estabelecer uma inteligibilidade em relação à realidade. A visão hegeliana estava alicerçada 

na convicção de que “não se pode entender nenhuma porção do mundo, a menos que a 

vejamos no contexto do universo como um todo” (RUSSELL, 2001, p. 363). Isso deu um 

novo sopro de ar para as ideias e as pesquisas de Bohm. Como exemplo, segundo Peat (1997, 

p. 157), Bohm, baseado na visão de Marx, pensava na oposição entre causalidade e acaso. 

Com a dialética de Hegel, essa oposição foi superada. 

Bohm percebeu que sua inicial reformulação da teoria quântica deveria ser revisada 

por um ponto de partida mais maduro, com base na visão dialética. Ele viu que a necessidade 

é o que não pode ser de outra maneira, porque representa aspectos que são essenciais e 

inerentes à existência das próprias coisas, enquanto que a contingência é o que pode ser de 

outro modo (BOHM, 1959, p. 12). Entretanto, ele percebeu que a própria Física se move por 

                                                 
70 Heráclito de Éfeso (aproximadamente 540-470 a.C.) foi filósofo grego da denominada fase pré-socrática. Sua 

doutrina de que tudo é um fluxo chama a atenção “para o fato de todas coisas estarem envolvidas em alguma 

espécie de movimento” (RUSSELL, 2001, p. 34). A realidade do mundo, para Heráclito, é o devir 

(SCHÖPKE, 2009, p. 55). 
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meio de um processo dialético no qual o que parece ser a necessidade absoluta em um nível, 

quando visto de um contexto mais amplo, pode ser o resultado de uma contingência.  

Segundo a perspectiva bohmiana, a necessidade de uma lei causal jamais é absoluta71. 

Ele adverte que “devemos conceber como necessária a lei da natureza somente se fazemos 

abstração das contingências, essencialmente representativas de fatores independentes, que 

podem existir fora do campo das coisas às quais são aplicáveis as leis a que nos referimos” 

(BOHM, 1959, p. 12). Tais contingências poderão conduzir ao acaso. Assim, na visão de 

Bohm, a necessidade de uma lei da natureza é condicional, pois só é aplicável no grau em que 

estas contingências podem ser desprezadas; entretanto, toda verdadeira relação causal, que 

necessariamente se cumpre em um contexto finito, está sujeita a contingências que se 

originam fora desse próprio contexto (BOHM, 1959, p. 13-14). 

Ressaltamos que sua visão sobre a relação causal está alicerçada na convicção de que 

ela “implica algo mais que uma simples associação regular na qual um conjunto de 

acontecimentos precede a outro no tempo” (BOHM, 1959, p. 17). A causalidade em Bohm, 

mediante ao que foi exposto anteriormente, refere-se a uma relação que não é mecanicista, 

pois o universo não é reduzido a objetos separados, que se interagem de forma mecânica e 

fixa. Em sua abordagem, todos os acontecimentos e objetos no universo se mostram inter-

relacionados de alguma forma. Por conseguinte, ele ampliou sua perspectiva sobre as leis da 

natureza, que, segundo ele, incluem as leis causais, as leis do acaso e as leis que relacionam 

esses dois tipos de leis (BOHM, 1959, p. 14-21).  

Conforme a percepção de Bohm, as leis causais levam a diferentes níveis de 

aproximação da realidade. Cada um desses níveis é determinado por diferentes fatores causais 

e possuem uma relativa autonomia de qualidade, entidades e relações, que são características 

de cada nível. As transições entre esses níveis ocorrem na forma de saltos dialéticos. 

Mudanças graduais quantitativas levam a saltos qualitativos. Esses saltos contradizem, na 

perspectiva de Bohm, o mecanicismo puro – que admite somente mudanças quantitativas. 

Bohm colocou contra as qualidades básicas e rígidas e contra as leis puramente quantitativas 

do mecanicismo um número infinito de propriedades, de qualidades, de sistemas e de níveis. 

Cada nível singular é determinado causalmente. Ao aceitar os saltos qualitativos entre esses 

níveis e o conceito central de infinidade da natureza, Bohm estava apto a evitar uma 

concepção determinística. “Nós podemos encontrar a noção de infinidade da natureza também 

                                                 
71 As relações necessárias “entre objetos, acontecimentos, condições ou outras coisas em um dado momento e os 

subsequentes, recebem o nome de leis causais” (BOHM, 1959, p. 12) 
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em numerosas passagens dos tão falados clássicos do Marxismo-Leninismo” (FORSTNER, 

2008, p. 224). 

O que Bohm estava extraindo de Hegel era o significado da percepção, dentro da 

mente, do movimento básico da natureza. O próprio Bohm estava pensando no movimento 

em direção a uma posição não dualística, em que mente e matéria são aspectos, ou lados, de 

uma totalidade profunda (PEAT, 1997, p. 181). Mais tarde, ele utilizará a analogia dos polos 

Norte e Sul de uma bússola: assim como é impossível isolar um polo do outro, é impossível 

separar mente de matéria. Evidencia-se, com isso, uma perspectiva radicalmente diferente da 

visão cartesiana.  

Todas essas novas questões fizeram Bohm perceber que a totalidade do movimento da 

consciência deve ser considerada em sua busca pelo entendimento da realidade. A matéria 

passa a ser vista como uma manifestação de um movimento muito mais profundo. 

Posteriormente, Bohm conhecerá Krishnamurti e entrará em contato com a visão desse 

filósofo sobre o pensamento, a matéria, a consciência e obterá uma nova percepção sobre 

esses pontos essenciais. Contudo, destacamos que, já no contato com as ideias de Hegel, 

floresceu em Bohm, com intensidade, o seu interesse em alargar sua visão de mundo, 

envolvendo a consciência como um todo. 

Com os seus estudos sobre a filosofia de Hegel, Bohm passou a dar, conforme vimos, 

um maior destaque para o papel do acaso e da contingência em seu pensamento (PEAT, 1997, 

p. 157). Vários ensaios, escritos por ele, foram enviados aos seus amigos cientistas. O 

resultado da coleção desses ensaios e de trabalhos próprios que expandiam suas ideias deram 

origem ao citado livro Causalidad y azar en la Física Moderna. Embora as correções finais 

somente tenham sido realizadas por Bohm em Israel, a maior parte da produção escrita foi 

concluída no Brasil. 

O período de exílio no Brasil não foi fácil para Bohm. Ele estava vivenciando um 

momento de muita tensão e ansiedade. As notícias de perseguições macarthistas aos cientistas 

dos Estados Unidos, a retirada de seu passaporte por parte do consulado estadunidense, o 

medo de ser extraditado para o seu país de origem, as controvérsias e a péssima recepção à 

sua interpretação causal, tudo isso contribuiu para uma estada bastante difícil. Soma-se a essa 

situação o fato de ele estar longe de sua família e de seus amigos mais próximos, morando em 

um país com clima e cultura muito diferentes. No intuito de obter uma outra condição para a 

sua vida e seu trabalho, com a ajuda de Einstein, Bohm foi em 1955 para Haifa, em Israel, 

onde trabalhou no Instituto Technion. 
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Em Haifa, conheceu sua futura esposa, Sarah Woolfson72, que foi sua companheira 

durante todo o resto de sua vida. A relação entre os dois se desenvolveu rapidamente. Logo, 

estavam morando juntos e, posteriormente, se casaram (PEAT, 1997, p. 165; MULLET, 2008, 

p. 323-324). Bohm permaneceu em Israel até 1957 e não encontrou um ambiente 

suficientemente estimulante para as suas investigações científicas e filosóficas 

(TEODORANI, 2011, I, p. 07). Durante esse período, fez viagens à Europa, sondando amigos 

e colegas acerca da possibilidade de conseguir alguma posição de trabalho em outra 

universidade. 

Bohm fez viagens à Holanda, à França e realizou seminários na Inglaterra. Foi nesse 

período que ele recebeu o convite para trabalhar na universidade inglesa de Bristol, convite 

esse aceito por Bohm, que juntamente com Sarah, deixou Israel no último verão de 1957 e foi 

para a Inglaterra. Apesar das constantes viagens que realizou, de contatos com cientistas de 

vários lugares e de convites para trabalhar em outros países, morou na Inglaterra até o fim de 

sua vida. Antes de chegar a Bristol, passou algumas semanas com Bohr, no Instituto de 

Copenhague, onde os dois físicos conversaram sobre as suas ideias em relação à Mecânica 

Quântica e aos seus fundamentos. Ainda que possuíssem perspectivas bem diferentes do 

assunto e não avançassem em seus diálogos, Bohm nutria um respeito muito grande pelo 

trabalho de Bohr (PEAT, 1997, p. 185). 

Em Bristol, manteve interação com o filósofo e professor naturalizado britânico, 

Stephan Körner (1913-2000) e com Feyerabend. Posteriormente, também manteve diálogos 

com Popper. Também teve a companhia de dois de seus alunos em Israel, Yakir Aharonov e 

Gideon Carmi. Em 1960, Bohm e Aharonov descobriram o efeito que leva seus nomes – 

efeito Aharonov-Bohm –, “pelo qual uma linha isolada de energia magnética pode afetar 

elétrons que passam ao longo dela sem tocá-la – algo impossível na física clássica, mas 

prenunciado pela física quântica” (WEBER, 1991, p. 44). 

Sem entrar em detalhes técnicos, mencionamos que o efeito Aharonov-Bohm explicita 

a natureza global da teoria quântica. É sabido pelos físicos, desde o século XIX, que 

mudanças no campo magnético produzem efeitos elétricos e que oscilações na corrente 

elétrica afetam o campo magnético. Ou seja, os fenômenos do magnetismo e da eletricidade 

são, de alguma forma, inter-relacionados. A inter-relação entre esses campos se dá por meio 

do que foi convencionado denominar de Potencial Vetor. 

                                                 
72 Sarah Woolfson, ou simplesmente Saral – como era mais conhecida e chamada pelos mais próximos –, era 

inglesa e fisioterapeuta. 
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Na interpretação da física clássica, esse Potencial vetor é uma ferramenta matemática, 

um conceito abstrato que relaciona um campo com o outro. Como é “ensinado para todo 

estudante de Física, este Potencial Vetor não tem realidade física em si mesmo; não é algo 

que pode ser medido ou detectado” (PEAT, 1997, p. 190). No famoso experimento da dupla 

fenda, em que um único elétron parece passar pelas duas fendas antes de encontrar uma chapa 

fotográfica, o padrão produzido pela média de muitos eventos como esse – a passagem de 

elétrons pelas fendas e depois o seu encontro na chapa fotográfica – mostra franjas de 

interferência, criadas como uma imagem. Supondo que um campo magnético exista por trás 

dessas duas fendas, porém blindado de tal maneira que, depois de ter viajado através das 

fendas, o elétron não encontre esse campo, na visão da física clássica, a presença ou ausência 

deste campo magnético protegido não exerce absolutamente nenhum efeito sobre o padrão de 

interferência subsequente. (PEAT, 1997. P. 191) 

Entretanto, o efeito Aharonov-Bohm mostrou que esse Potencial Vetor possui 

realidade física. Aharonov e Bohm apontaram para o fato de que, mesmo que o campo 

magnético seja zero, ou seja, totalmente protegido dos elétrons, o potencial vetor não é 

(PEAT, 1997, p. 191; MULLET, 2008, p. 324). Como vimos, a física clássica nega a 

realidade do potencial vetor, alegando que não é mais do que um dispositivo matemático 

usado para ajudar nos cálculos. No entanto, Aharonov e Bohm afirmaram o contrário e 

argumentaram que a quantidade pela qual o padrão de interferência muda está relacionada 

com a quantidade de fluxo preso no campo magnético – ainda que o elétron não passe por 

esse campo. Ao longo dos anos, experiências foram realizadas mostrando a veracidade do 

efeito Aharonov-Bohm (PEAT, 1997, p. 191-192). 

O trabalho de Aharonov e de Bohm foi considerado por muitos físicos como de 

qualidade para receber o Prêmio Nobel. Ao longo dos anos, surgiram rumores de que eles 

foram pré-selecionados para o prêmio, mas nunca lhes foi concedido, possivelmente devido às 

fortes especulações entre os físicos, por causa da ambiguidade sobre quem exatamente havia 

descoberto o efeito. É que na década de 1940, o cientista Robert E. Siday e o colaborador 

Werner Ehrenberg já tinham postulado esse efeito, entretanto sem os desdobramentos 

alcançados por Aharonov e Bohm. Também, a divulgação dessa descoberta, na época, foi um 

tanto quanto conservadora e não atingiu plenamente a comunidade científica daquele período 

(PEAT, 1997, p. 193). Quando Aharonov e Bohm publicaram o seu primeiro artigo73, 

                                                 
73 Esse artigo, Significance of electromagnetic potentials in quantum theory, foi publicado, em 1959, na Physical 

Review. 



84 
 

apresentando o efeito, ficaram sabendo desse primeiro postulado de Siday e Ehrenberg, e em 

trabalhos posteriores, Aharonov e Bohm fizeram referências à pesquisa desses cientistas. 

No final dos anos de 1950, enquanto de Broglie e Vigier – no Instituto Henri 

Poincaré, em Paris, onde coordenavam um grupo de pesquisadores – continuaram o 

programa da causalidade, Bohm, cada vez mais, buscava outras direções e caminhos de 

pesquisa, abandonando sua própria abordagem inicial74 (FREIRE JR., 2010, p. 404). Vários 

fatores contribuíram para essa situação. Segundo Freire Jr. (2011, p. 294), as respostas 

limitadas dadas às suas ideias e a falta de perspectivas de continuidade da pesquisa foram 

motivos importantes para a atitude de Bohm. Outro fator importante foi o fato de que Bohm 

rompeu com os movimentos comunistas organizados, o que pode tê-lo “levado a minimizar o 

papel que ele atribuiu ao determinismo na ciência e na sociedade” (FREIRE JR., 2011, p. 

294). No entanto, esclarecemos que ele não se tornou um anticomunista e que o materialismo 

dialético continuou ocupando um lugar de destaque em sua visão de mundo. Essa perspectiva, 

intrínseca ao marxismo, tinha aberto para Bohm novos horizontes em sua pesquisa científica e 

em outras áreas (KOJEVNIKOV, 2002, p. 166). 

A ruptura de Bohm com os movimentos comunistas organizados aconteceu 

principalmente em razão de dois acontecimentos marcantes do período mencionado. Um deles 

diz respeito às denúncias feitas pelo líder soviético Nikita Kruschev (1894-1971), no XX 

Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), em fevereiro de 1956, dos 

crimes cometidos por Joseph Stalin (1878-1953). Vieram à tona, oficialmente, as informações 

sobre várias perseguições, aprisionamentos, execuções e abusos de autoridade cometidos pela 

ditadura stalinista. O outro acontecimento foi a invasão soviética à Hungria, também em 

1956, realizada para acabar com uma revolta de grande proporção, envolvendo a população 

húngara contra a opressão soviética. Ataques aéreos, bombardeamentos e invasões de tanques 

foram utilizados para esmagar a rebelião, deixando um saldo de cerca de 20 mil mortos. 

Todos esses acontecimentos críticos chocaram Bohm e foram cruciais para o rompimento 

supracitado. 

Sobre a sua mudança de direção em relação à abordagem teórica da interpretação 

causal, um outro fator pode ter tido um peso relevante: o interesse de Bohm no caos 

                                                 
74 De acordo com o nosso ponto de vista, utilizamos o verbo abandonar apenas com o significado de deixar de 

lado o enfoque central causal como foi concebido. Como já mostramos, o próprio Bohm disse que sua 

posterior teoria da ordem implícita estava, de uma certa forma, intimamente relacionada à interpretação 

causal. Essa interpretação causal sofreu alterações, como apontamos anteriormente. Bohm passou a enxergá-

la de outra forma, concebendo reformulações e novos conceitos. Por isso, também podemos utilizar o verbo 

retomar para nos referirmos ao momento em que ele, posteriormente, reelabora os pontos fundamentais da 

interpretação causal. 
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determinístico. Suas reflexões sobre o papel das estatísticas na Física, levaram-no “aos 

estudos emergentes em sistemas dinâmicos, mas infelizmente ele não explorou as implicações 

de longo alcance de seus próprios insights” (FREIRE JR., 2010, p. 408). Como exemplo, 

Freire Jr. mencionou o trabalho de Bohm com Schützer sobre estatística em Física e sua 

relação com a teoria da probabilidade, realizado no Brasil em meados de 1950. 

Bohm estudou sistemas instáveis, sensíveis às condições iniciais. Em seguida, ele 

chegou a uma definição extremamente próxima da atual definição de sistemas caóticos. No 

entanto, esses insights e essas pesquisas não foram levadas adiante (não de forma direta) e não 

houve publicações dessas suas concepções. Conforme a perspectiva básica bohmiana, desde 

que a causalidade e o acaso formem uma unidade dialética, os caminhos que levam o caos a 

gerar causalidade e a causalidade a gerar caos podem ser possíveis. Assim, Bohm começou a 

trabalhar em uma teoria da probabilidade, em que uma perturbação muito pequena em uma 

partícula individual gera um efeito incontrolável do movimento. Essas ideias estão muito 

próximas da moderna teoria do caos (FORSTNER, 2008, p. 225). 

Frisamos que o outro protagonista da tese, Ilya Prigogine, teve boa parte das suas 

pesquisas e trabalhos se remetendo ao estudo de sistemas dinâmicos instáveis, entre eles, os 

sistemas caóticos. Apenas para ilustrar – uma vez que analisaremos esse assunto com mais 

profundidade no capítulo seguinte, referente a Prigogine –, apontamos que os sistemas 

dinâmicos estáveis e instáveis diferem um do outro devido à sensibilidade às condições 

iniciais. Os sistemas dinâmicos estáveis são aqueles em que uma pequena perturbação não os 

impede de retornar ao equilíbrio – pequenas modificações das condições iniciais produzem 

pequenos efeitos. Os sistemas dinâmicos instáveis, por sua vez, são aqueles em que pequenas 

modificações nas condições iniciais se amplificam ao longo do tempo. Os sistemas caóticos 

são um exemplo extremo de sistema instável (PRIGOGINE, 1996, p. 32). 

Fala-se, por meio da observação e de experimentos realizados, de sensibilidade às 

condições iniciais e de caos determinístico. Segundo Prigogine (1996, p. 33), as equações de 

“sistemas caóticos são deterministas, como os são as leis de Newton. E, no entanto, geram 

comportamentos de aspecto aleatório. Esta descoberta surpreendente renovou a dinâmica 

clássica, até então considerada um tema encerrado”. Os sistemas caóticos abriram caminho 

para a formulação estatística das leis da dinâmica (PRIGOGINE, 1996, p. 43). Essa situação 

remete a uma nova noção de realidade e, consequentemente, a uma nova concepção de 

ciência. Embora Bohm não tenha desenvolvido suas ideias e insights especificamente nessa 

área, ele, ao formular a teoria da ordem implícita, analisará e aprofundará os debates em torno 

de questões como o aleatório e o determinismo, tão marcantes no estudo dos sistemas 
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dinâmicos instáveis, mais notadamente, nos sistemas caóticos. Podemos já entrever a 

analogia, tomada de empréstimo de Popper: as nuvens e os relógios! 

Durante a estada de Bohm em Bristol que ele tomou conhecimento da existência de 

Krishnamurti e de sua obra75. Foi Sarah que possibilitou esse contato. Certo dia, ela “trouxe-

lhe um livro que descobrira na biblioteca e que pensou versar sobre física quântica, já que 

insistia nos problemas criados pelas relações entre observador e observado” 76 (WEBER, 

1991, p. 44). Em 1961, Bohm assistiu a palestras de Krishnamurti em Wimbledon, na 

Inglaterra, e, desde então, manteve estreitas relações com este (LUTYENS, 1996). Participou 

de diversas atividades promovidas pela Instituição Cultural Krishnamurti – entidade 

alicerçada na filosofia e no ensinamento de Krishnamurti. Diálogos, encontros, palestras, 

várias ações foram empreendidas por eles. Suas ideias atingiam um público cada vez mais 

diversificado. Seminários com cientistas, conversas com religiosos, com artistas, com 

filósofos, com pessoas comuns, palestras para estudantes, as atividades e os laços criados 

entre Bohm e Krishnamurti foram bastante profícuos para ambos. 

Inúmeras conversas entre eles foram gravadas em vídeo e são de fácil acesso, inclusive 

pela internet, e alguns dos diálogos entre eles foram publicados em livros. Os mais 

conhecidos, traduzidos em língua portuguesa, são A eliminação do tempo psicológico (1ª 

edição – 1985) e O futuro da humanidade (1ª edição – 1986). Em entrevista concedida a 

Weber, indagado sobre seu relacionamento com Krishnamurti, Bohm disse: “somos amigos e 

temos tido um relacionamento próximo, girando em torno de questões de interesse mútuo que 

vimos explorando juntos por anos a fio” (BOHM, 1991, p. 44).  

De acordo com Bohm (2011, p. 123), a impressão que ele teve ao ver Krishnamurti 

pela primeira vez foi a de que uma enorme porta tinha sido aberta para ele. Segundo Mary 

Lutyens (1908-1999), escritora inglesa e autora de duas biografias de Krishnamurti, a relação 

de Bohm e de Krishnamurti reflete uma profunda interação mútua e um amplo intercâmbio de 

visões77. Conforme a sua perspectiva, no livro de Bohm, publicado em 1980, A totalidade e a 

ordem implícita – uma nova percepção da realidade, ele propõe uma teoria revolucionária da 

Física que é análoga ao ensinamento de Krishnamurti sobre a totalidade da vida, sugerindo 

um íntimo compartilhamento de percepção e de visão de mundo (LUTYENS, 1996, p. 191). 

Isso pôde ter sido visto como algo muito natural para quem acompanhou a vida e as 

ideias desse cientista. Como ele demonstrou ao longo de seu trabalho, apontado por nós no 

                                                 
75 No capítulo terceiro, falaremos sobre os aspectos da trajetória de Krishnamurti. 
76 O livro em questão é A primeira e última liberdade, cujo prólogo foi lucidamente escrito por Huxley.  
77 Estas biografias são Krishnamurti: os anos do despertar (1ª edição – 1975) e Vida e morte de Krishnamurti (1ª 

edição – 1990).  
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início do capítulo, as questões físicas, para Bohm, não podem prescindir das questões 

filosóficas. Entretanto, o interesse dele pelos temas filosóficos poderia até ser aceito pelos 

físicos, ainda que muitos deles vissem nessa atitude uma pura perda de tempo. Mas, 

aproximar-se tão intimamente de um filósofo indiano, participar de diálogos, fazer palestras, 

publicar livros, isso, para muitos, era rotulado como puro misticismo e esoterismo, e já não 

viam como importante o que Bohm tinha para dizer (PEAT, 1997, p. 201). A falta de 

compreensão sobre isso está em dois níveis: o nível do não entendimento daquilo que Bohm 

realmente quer apontar e analisar e a falta de clareza e de entendimento sobre quem foi 

Krishnamurti. Mas esse assunto será debatido no terceiro capítulo. 

Ressaltamos que, no final da década de 1950, Bohm foi convidado para trabalhar no 

Birkbeck College, da Universidade de Londres, onde exerceu a profissão como professor 

emérito até a sua morte. A partir desse período, sua maturidade profissional e seu interesse 

pela natureza da consciência, “estimulados, em parte, pelos dilemas que vislumbrou na 

Mecânica Quântica, e, em parte, por sua descoberta do filósofo-sábio indiano Krishnamurti” 

(WEBER, 1991, p. 44), possibilitaram o desenvolvimento de uma nova visão teórica: a 

totalidade e a ordem implícita. Assim, mergulhará ainda mais em questões, envolvendo a 

própria ciência, a natureza, a ordem, a linguagem, a consciência, a matéria, o pensamento. 

Esse novo caminho será visto, por muitos, de forma distorcida, o que vai conduzir para a 

formação da imagem de Bohm II. No entanto, muito além dos símbolos e das imagens, uma 

realidade nova e inexplorada parece ser descortinada pelas investigações de Bohm. 

 

 

1.5. A teoria da ordem implícita e da ordem explícita e a interpretação ontológica da 

teoria quântica 

 

As pesquisas de Bohm na área da teoria quântica e o seu contato próximo com as 

questões da teoria da relatividade, assim como suas investigações sobre a matéria e a 

consciência, o levaram à percepção da necessidade de evidenciarmos e de compreendermos 

uma nova ordem na Física, advinda desse novo contexto de processo histórico de 

desenvolvimento da ciência e de entendimento da natureza78, os quais mostraremos ainda 

neste tópico. Desse processo investigativo – em que ressaltamos também o seu trabalho 

                                                 
78 Bohm publicou, em 1965, o livro The Special Theory of Relativity, em que ele analisa, entre outras coisas, as 

implicações da teoria da relatividade especial em seu aspecto que evoca uma nova percepção da ordem na 

natureza (PEAT, 1997, p. 246). 
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prévio sobre as variáveis ocultas da interpretação causal –, floresceu a teoria da ordem 

implícita e da ordem explícita79. Entretanto, antes de nos aprofundarmos nas questões diretas 

que envolvem essa teoria, é preciso esclarecer o que Bohm entendia por ordem, para que 

possamos ter uma melhor compreensão sobre o assunto. 

O que é ordem? De acordo com Bohm (1992, p. 159), “a noção de ordem é tão vasta e 

imensa em suas implicações que não pode ser definida em palavras”; por conseguinte, o 

melhor que podemos fazer é tentar apontar para ela tacitamente e por implicação, numa 

ampla variedade de contextos em que essa noção é relevante. Bohm (1992, p. 160) sugeriu 

que a semente ou núcleo de um modo geral de perceber a ordem é dar atenção a diferenças 

similares e similaridades diferentes. Com o fito de tornar mais claro o que dizia sobre o 

assunto, Bohm (1986, p. 180) lembrava que a informação é uma diferença que faz a 

diferença80. Obviamente, o mundo está repleto de processos objetivos, inseridos em ordens, 

em que há diferenças que fazem a diferença. 

 

Mas há algumas diferenças reais que não fazem a diferença? Um pouco de 

reflexão mostrará que a nossa capacidade de abstrair um contexto limitado 

para o estudo de um universo de grande tamanho e profundidade, 

provavelmente ilimitadas de estrutura interna, surge de uma forma muito 

simples. Seu solo é apenas que as diferenças, no contexto essencialmente 

infinito que foi deixado de fora, não fazem diferença significativa no 

contexto em que foi selecionado para a investigação. (BOHM, 1986, p. 180) 

 

Uma ordem reflete essa relação entre diferenças que são semelhantes e semelhanças 

que são diferentes. Por isso, quando mudamos a ordem, mudamos o significado atribuído à 

realidade. Conforme Bohm (1992, p. 162), há diferentes graus de ordem, desde aquelas 

ordens, por exemplo, do movimento de uma partícula na física newtoniana – em que, uma vez 

conhecidas a posição e a velocidade iniciais, ficam determinados o movimento e a trajetória –, 

até aquelas ordens de grau infinito, que podem ser do tipo aleatório. Sendo assim, não há 

sentido utilizarmos o termo desordem. Em vez disso, mediante a perspectiva bohmiana, o que 

existe são diferentes graus de ordem. Bohm (2011, p. 9) comentou que não existe essa coisa 

“chamada desordem, se esse termo significar ausência total de qualquer tipo de ordem, pois, 

em qualquer tempo que algo aconteça, acontece em algum tipo de ordem que pode, a 

princípio, ser descrito em termos apropriados”. 

                                                 
79 Bohm também utilizou os termos implicada no lugar de implícita e explicada no lugar de explícita. 
80 Bohm utilizava a definição de informação dada pelo biólogo, antropólogo e linguista inglês Gregory Bateson 

(1904-1980). 
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Apresentado, em linhas gerais, o conceito bohmiano de ordem, podemos sondar as 

relações de suas investigações filosófico-científicas com o desenvolvimento de sua teoria da 

ordem implícita e explícita. Segundo Bohm (2011, p. 84), a visão de que o mundo é composto 

por entidades básicas existentes separadamente, de natureza fixa (partículas elementares), que 

servem como blocos de construção para a realidade, esteve em conformidade com a 

experiência científica até o final do século XIX. Porém, essa ordem se mostrou falha e 

inadequada com as descobertas da Física no século XX (teoria da relatividade e teoria 

quântica). 

A teoria da relatividade mostra que as partículas elementares – blocos de construção – 

não devem mais ser vistas assim. Ao contrário, elas “devem ser compreendidas como 

abstrações de um fluxo de eventos ou uma circulação de processos, em que cada objeto é 

considerado uma forma constante de tal abstração” (BOHM, 2011, p. 85). Isso significa que 

um objeto, nessa perspectiva da relatividade, deve ser considerado mais como um padrão de 

movimento que com algo sólido com existência autônoma. Qualquer estrutura localizável 

pode ser descrita como um world tube81 trazido à existência no espaço e no tempo de um 

contexto mais amplo e eventualmente desintegrando na experiência. Essa nova visão, advinda 

da relatividade, é radicalmente diferente da abordagem cartesiana e da física newtoniana. 

Com a teoria quântica, descobriu-se que o objeto observado não pode ser considerado 

como existindo separada e independentemente das condições experimentais. A forma das 

condições experimentais e o significado dos seus resultados têm de ser como um todo, cujas 

análises em elementos existentes separadamente não são relevantes. No contexto quântico, 

termos como condições experimentais e objeto observado representam aspectos de um padrão 

único que são abstraídos pelo modo como os descrevemos. Não faz sentido, conforme Bohm 

(2011, p. 86), pensarmos em um instrumento de observação interagindo com uma partícula 

observada que existe separadamente. 

Dessa forma, a ênfase dada por Einstein à totalidade inseparável do universo em 

termos de campo contínuo é análoga à situação especificamente apresentada em relação à 

quântica. Em decorrência desses aspectos, até mesmo aquele que observa ou mede o campo 

não pode ser mais considerado algo que existe autonomamente. No contexto desses novos 

desenvolvimentos teóricos, a perspectiva de podermos analisar o todo do universo em blocos 

de construção é irrelevante (BOHM, 2011, p. 86). 

                                                 
81 Na tentativa de conseguir obter uma descrição mais coerente e consistente desse world tube (tubo-mundo), 

Einstein sugeriu que o universo fosse considerado um campo, todo inquebrantável e inseparável (BOHM, 

2011, p. 86). 
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Segundo Bohm (1992, p. 193), a totalidade indivisa de modos de observação, de 

instrumentação e de entendimento teórico – intrínseca à teoria quântica e também à teoria da 

relatividade – implica “a necessidade de considerar uma nova ordem do fato, isto é, o fato a 

respeito da maneira pela qual modos de entendimentos teórico e de observação e de 

instrumentação estão relacionados entre si”. Qual será essa nova ordem, adequada, consistente 

e capaz de apresentar uma descrição e análise coerente desse novo contexto exposto? Bohm 

nos sugeriu a ordem implícita e explícita. 

Como mencionamos anteriormente, entre o final de 1960 e o início de 1970, Bohm 

desenvolveu sua nova teoria, com enfoque especial na ordem. Essa teoria foi apresentada ao 

público geral no livro A totalidade e a ordem implicada – uma nova percepção da realidade, 

publicado em 1980. Porém, em várias palestras e artigos, Bohm já comentava a sua nova 

visão da natureza. Ele sentia que precisava entender a realidade de todo o processo dessa nova 

ordem e que as formulações predominantes da Mecânica Quântica, por exemplo, não davam 

nenhum sinal ou noção do que estava acontecendo em relação a essas implicações. A teoria 

quântica somente tratava dos resultados de medições e de observações, pelos quais se 

computa a probabilidade de outra observação sem qualquer noção de como elas estão 

relacionadas, exceto de forma estatística. Bohm (2011, p. 120) buscou dar uma ideia de qual 

seria o processo dessa ordem sugerido pela matemática da teoria quântica, chamando-a de 

envolvimento.  

 

A matemática em si sugere um movimento no qual tudo, qualquer elemento 

do espaço, pode ter um campo que se expande para o todo e ao qual o todo 

se integra. O holograma seria um exemplo disso. Em uma fotografia comum, 

temos correspondência ponto a ponto. Cada ponto do objeto corresponde a 

um ponto na imagem, mais ou menos. Em um holograma, todo o objeto está 

contido em cada ponto, envolvido como um padrão de ondas, que então 

podem ser desdobradas por luzes brilhantes. (BOHM, 2011, p. 120). 

 

Isso significa que a sugestão da matemática da teoria quântica é a de que ela descreve 

um movimento de ondas que se dobram e se desdobram no espaço. Podemos, então, dizer que 

tudo está envolto/dobrado nesse todo, ou mesmo em cada parte, e, então, ele se desdobra. Ele 

chamou isso de ordem implícita, a ordem implicada/envolvida, e isso se desdobra em uma 

ordem explícita ou explicada. A implícita é a ordem envolvida, que se expande na ordem 

explícita, na qual tudo é separado. Bohm considerou esse movimento de dobramento e 

desdobramento como o básico sugerido pela teoria quântica.  
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De acordo com Bohm (2011, p. 121), a melhor analogia para ilustrar a ordem implícita 

é o holograma. Na holografia, o registro fotográfico é realizado por raios laser e não se 

assemelha ao objeto retratado, configurando uma imagem formada por um padrão de franjas 

de interferência. Porém, cada parte do registro contém informação advinda do objeto inteiro. 

Quando aplicamos luz laser semelhante, iluminando a chapa, as ondas luminosas por ela 

devolvidas assemelham-se às que vieram originalmente do objeto, possibilitando vê-lo em 

três dimensões. Mesmo iluminando somente uma porção da chapa, uma imagem de todo o 

objeto é obtida, uma vez que a luz de cada ponto dele vai impressionar todos os pontos do 

registro (BOHM; PEAT, 1989, p. 230-231). 

Dessa forma, cada parte do holograma contém alguma informação sobre o objeto que 

está envolto. No caso da fotografia normal, ela seria a analogia que ilustra a ordem explícita, 

em que cada ponto da imagem corresponde a um ponto do objeto (BOHM, 2011, p. 121). 

Apesar de adotar o holograma como analogia, Bohm (1991, p. 60) considerou o modelo 

holográfico simplista, porque ele acata a ordem implícita, mas não leva em consideração que 

ela se auto-organiza, em movimento, evidenciando apenas o aspecto do reflexo de uma 

ordem. 

Segundo a teoria de Bohm, existe no universo um movimento infinito de dobramento e 

de desdobramento. A ordem implícita, ao contrário da ordem cartesiana – base da física 

newtoniana –, não pode ser entendida em termos de um arranjo regular de objetos (por 

exemplo, enfileirados, em sequência) ou de um arranjo regular de eventos (por exemplo, em 

uma série)82. Em vez disso, ela deve ser percebida e entendida como uma ordem total que 

está, em um sentido implícito, contida em cada região de espaço e tempo (BOHM, 1992, p. 

199). Na ordem implícita, tudo está internamente relacionado, tudo contém tudo; só na ordem 

explícita as coisas estão separadas e relativamente autônomas (BOHM, 2011, p. 121). 

Como a totalidade da ordem implícita não pode se tornar manifesta para nós, somente 

alguns aspectos dela se manifestam. A totalidade da ordem nunca pode ser reduzida àquilo 

que se manifesta. Na visão cartesiana, a totalidade da ordem, pelo menos potencialmente, é 

manifesta. A ordem cartesiana corresponde à visão de que o universo é considerado como 

analisável em partes ou objetos separadamente existentes. Essas partes podem atuar juntas, 

em interação, como acontece, analogamente, com as partes de uma máquina (BOHM, 1992, p. 

156). 

                                                 
82 O adjetivo implícito vem do verbo implicar, que “significa ‘dobrar para dentro’” (BOHM, 1992, p. 199). 
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Na ordem cartesiana, desempenham um papel importantíssimo as coordenadas 

(cartesianas), que geram um ordenamento realizado com o auxílio de uma grade, constituída 

de três conjuntos de linhas uniformemente espaçadas, formando uma representação do espaço 

como tridimensional. Utilizar as coordenadas cartesianas é uma forma de ordenar a nossa 

atenção de uma maneira que seja apropriada à concepção mecânica do universo e, desse 

modo, ordenar, de maneira semelhante, nossa percepção e nosso pensamento (BOHM, 1992, 

p. 157). No âmbito dessa ordem cartesiana foram formuladas as leis físicas newtonianas, que 

prevaleceram como instrumento racional que daria conta de explicar a natureza. No entanto, 

no século XX, como vimos, a física newtoniana se mostrou inadequada e falha em novos 

contextos descobertos à medida que novos fatos vieram à tona. 

A ordem explícita é a que corresponde às coisas desdobradas, com o sentido de que 

cada coisa ocupa apenas a sua própria região particular do espaço e do tempo, exteriormente 

às regiões pertencentes às outras. Essa ordem impõe uma análise do mundo em componentes 

autônomos. Ela possui características paralelas à ordem cartesiana, mas, de modo algum, é a 

ordem cartesiana, uma vez que a ordem explícita faz parte de um movimento fundamental que 

consiste em recolhimento e desdobramento – sendo ela a parte desdobrada –, ao passo que, 

para Descartes, o movimento fundamental é o cruzamento do espaço no tempo, ou seja, um 

objeto localizado que se move de um ponto a outro (BOHM, 1991, p. 47).  

 

[...] a ordem explícita é uma subordem distinta, com base em um contexto 

relativamente independente e autônomo [...]. Mas o que é ainda mais 

importante é que a ordem explícita não é considerada como separada, de pé, 

sobre e contra uma ordem implícita, com a qual está em relacionamento. 

Pelo contrário, a ordem explícita é uma espécie de “constituinte” 

relativamente independente da ordem implícita, com a qual se funde e 

interpenetra. [...] dentro do contexto da ordem explícita tem um tipo de 

realidade relativamente independente correspondente ao que nós 

instintivamente e inconscientemente atribuímos a “coisas reais” na 

experiência comum. Mas o chão dessa realidade é a ordem implícita global, 

em que ela se encontra como uma “constituinte”. (BOHM, 1986, p. 188) 

 

Em um domínio no qual o contexto é relativamente independente e autônomo, a 

exposição da ordem explicada é uma representação correta de tudo o que está dentro desse 

contexto. Entretanto, em um domínio mais amplo, temos que trazer a dependência da 

contrapartida implícita em toda ordem implicada. Ao fazermos isso, estamos vendo o mesmo 

contexto por meio de dois pontos de vista diferentes e interpretando-o por meio de uma visão 

mais abrangente (BOHM, 1986, p. 188). 
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A ordem explicada pode, então, ser vista como um caso particular ou distinto do 

conjunto mais geral de ordens implicadas, das quais é possível derivá-la. O que diferencia a 

ordem explicada é o fato de que aquilo que é então derivado é um conjunto de elementos 

recorrentes e relativamente estáveis exteriores entre si. O conjunto de elementos ao qual 

Bohm se refere pode ser formado por campos e partículas, por exemplo, e fornece a 

explicação daquela área de experiência para a qual a ordem mecanicista dá um tratamento 

adequado (BOHM, 1992, p. 236). A questão é que, na abordagem mecanicista predominante, 

esses elementos, supostamente separados e independentes – porque assim se manifestam –, 

são considerados a realidade básica. 

Nessa perspectiva mecanicista, a tarefa da ciência é começar dessas partes e derivar 

todas as totalidades mediante abstração, explicando-as como resultados de interações entre as 

partes. No entanto, quando operamos em termos de ordem implícita, começamos não pelas 

partes, mas pela totalidade indivisa do universo. E, nesse caso, a tarefa da ciência passa a ser 

derivar as partes, abstraindo-as do todo, explicando-as como aproximadamente separáveis, 

estáveis e recorrentes. Conforme essa abordagem, os elementos externamente relacionados 

formam subtotalidades relativamente autônomas, que devem ser descritas em termos de uma 

ordem explicada (BOHM, 1992, p. 236). 

Bohm recorreu a analogias e metáforas para dar conta de avançar na explicação de sua 

teoria da ordem implícita e explícita. Uma delas, a mais conhecida, é a do holograma, já 

mencionada. Uma outra analogia a que recorreu é a da transmissão de TV, em que a imagem 

visual “é traduzida em uma ordem temporal, que é ‘transportada’ pela onda de rádio. Pontos 

que, na imagem visual, estão próximos uns dos outros, não se encontram necessariamente 

‘próximos’ na ordem do sinal de rádio” (BOHM, 1992, p. 200). Dessa forma, a onda de rádio 

transporta a imagem visual em uma ordem implicada. O receptor tem como função explicar 

essa ordem, desdobrando-a na forma de uma nova imagem. 

Uma outra analogia muito utilizada por Bohm é a de um recipiente contendo um fluido 

viscoso, equipado com um rotor mecânico que movimenta esse fluido muito lentamente, por 

inteiro. Colocando uma gotícula de tinta insolúvel no fluido, ao mesmo tempo em que é posto 

em movimento o dispositivo de rotação, a gotícula é transformada em um filete que se estende 

pelo fluido. A gotícula parece estar distribuída de maneira aleatória. Ao fazer o dispositivo 

mecânico girar no sentido oposto, a transformação é revertida e a gotícula reaparece. Quando 

a gotícula estava distribuída no fluido, aparentemente de forma aleatória, havia algum tipo de 

ordem, porém dobrada/implicada. 
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Todas as metáforas e analogias que Bohm usou como recurso explicativo tinham 

também como objetivo chamar a atenção para o fato de que a nossa percepção e as próprias 

leis da Física têm se referido principalmente à ordem explicada, o que ocorre ainda hoje. Na 

verdade, podemos afirmar que a função original das coordenadas cartesianas é justamente 

fornecer uma descrição clara e precisa da ordem explicada. O que Bohm (1992, p. 201) 

propôs foi que, na formulação das leis físicas, a relevância primária fosse dada à ordem 

implicada, enquanto que a ordem explicada teria uma importância secundária. 

 

Nossa proposta de começar com a ordem implicada como básica significa, 

então, que aquilo que é primário, universal e dotado de existência 

independente tem de ser expresso em termos dessa ordem. Portanto, estamos 

sugerindo que a ordem implicada é que é autonomamente ativa, enquanto 

que, como indicamos antes, a ordem explicada flui de uma lei da ordem 

implicada, sendo, pois, secundária, derivada e apropriada somente em certos 

contextos limitados. Ou, em outras palavras, as relações que constituem a lei 

fundamental estão entre as estruturas dobradas que se entrelaçam e 

interpenetram umas às outras, por toda a parte em todo o espaço, e não entre 

as formas abstraídas e separadas que se manifestam aos sentidos (e aos 

nossos instrumentos). (BOHM, 1992, p. 244) 

 

Podemos, então, entender que o mundo manifesto83 – aparentemente independente e 

existente por si mesmo na ordem explicada – é aquele que podemos segurar com a mão, ou 

seja, sólido, tangível e visivelmente estável. Assim, por conveniência, podemos imaginar e 

representar a ordem explicada como a ordem presente aos nossos sentidos (BOHM, 1992, p. 

245). Todavia, é evidente, na perspectiva bohmiana, que a ordem explícita, que supostamente 

mantém a si própria, nasce de uma organização apoiada na ordem implícita (BOHM; PEAT, 

1989, p. 236). A ordem implícita é, na visão de Bohm, o fundamento de toda a experiência. 

No entanto, por meio dos hábitos de pensamento e de linguagem, as pessoas acabaram por 

tomar a ordem explícita como o verdadeiro fundamento da realidade. 

A teoria da ordem implícita e explícita ainda se desdobra em um quadro teórico mais 

amplo, que possui vários outros fundamentos, conceitos e hipóteses, a serem apresentados no 

tópico 3.1, no capítulo terceiro. Acreditamos que as bases gerais para o seu entendimento 

foram delineadas. Ressaltamos que, durante o processo de elaboração dessa nova visão 

teórica, no início dos anos de 1970, cerca de 20 anos após a sua proposta inicial da teoria das 

variáveis ocultas, Bohm também presenciou um renascimento da sua interpretação causal da 

teoria quântica. Essa retomada de sua abordagem teórica foi motivada pelas pesquisas 

empreendidas inicialmente por um aluno de Bohm, Chris Philippidis, que estudou os artigos 

                                                 
83 A raiz da palavra manifesto, que vem do latim manus, significa mão (BOHM, 1992, p. 245). 
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de 1952 de Bohm e outras de suas pesquisas. Além de Philippidis, outros pesquisadores 

ajudaram nesse renascimento, como o seu colega Bob Kay e o estudante de Hiley, 

Christophen Dewdney. 

A primeira reação de Bohm não foi muito animadora. Em suas conversas com 

Philippidis, ele admitiu que adotou uma tática equivocada em sua apresentação original da 

teoria e concluiu que a expressão variáveis ocultas criou uma impressão errada e que seus 

artigos eram muito rígidos e determinísticos. Bohm também admitiu que interpretou muito 

mal a falta de reação – no caso, ausência de reação positiva – da comunidade de físicos da 

época, não percebendo as pressões econômicas e sociais por trás dos trabalhos dos físicos 

(PEAT, 1997, p. 266). Entretanto, Philippidis e os demais colegas pesquisadores, mesmo com 

a postura inicial de Bohm de certo ceticismo, continuaram com seus cálculos, doravante 

utilizando computadores potentes e obtendo resultados bastante promissores, o que reverteu a 

visão de Bohm. Com as novas pesquisas e seus resultados, Bohm e Hiley passaram a acreditar 

que poderiam apresentá-los à comunidade científica. Em meados de 1980, eles adotaram a 

expressão interpretação ontológica da teoria quântica para nomear essa nova versão a fim de 

não dar a essa interpretação a rigidez e o determinismo que estavam implícitos na versão 

anterior das variáveis ocultas (PEAT, 1997, p. 268).  

Em 1993, um ano após a morte de Bohm, foi publicado o livro The undivided 

universe: an ontological interpretatiton of quantum theory, escrito por Bohm e Hiley. 

Lembramos que os trabalhos originais que propuseram as ideias de uma nova interpretação da 

teoria quântica foram intitulados de Uma interpretação da teoria quântica em termos de 

“variáveis ocultas” (1952) e, posteriormente, foram denominados como Interpretação 

causal. Na atual abordagem, esses termos variáveis ocultas e causal são vistos como 

demasiadamente restritos, daí a expressão interpretação ontológica evocar uma descrição 

mais clara e precisa daquilo que o livro quer retratar. 

 

Primeiro de tudo, as nossas variáveis não estão efetivamente escondidas. Por 

exemplo, introduz-se o conceito de que o elétron é uma partícula com 

posição bem definida e que o impulso/movimento é, no entanto, 

profundamente afetado por uma onda que sempre o acompanha [...]. Longe 

de ser escondida, esta partícula é geralmente o que se manifesta mais 

diretamente em uma observação. A única questão é que suas propriedades 

não podem ser observadas com precisão completa (dentro dos limites 

estabelecidos pelo princípio da incerteza). Também não é esse tipo de teoria 

necessariamente causal. Pois, nós também podemos ter uma versão 

estocástica da nossa interpretação ontológica. A questão do determinismo é, 

portanto, secundária, enquanto que a principal questão é saber se podemos 

ter uma concepção adequada da realidade de um sistema quântico, seja esta 
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causal ou seja estocástica ou de qualquer outra natureza. (BOHM; HILEY, 

2009, I, p. 3) 

 

Nessa perspectiva teórica, a natureza possui diferentes ordens, que podem ser desde as 

mais bem definidas em termos determinísticos, nas quais pode haver predições precisas, até 

ordens mais sutis, como as do caos, nas quais contingências são a tônica, fornecendo 

probabilidades, uma vez que, de modo explícito, não há como obter predições exatas. O 

determinismo e o indeterminismo em questão são secundários para Bohm e Hiley. O que é 

fundamental é a ontologia do processo, no qual se pode obter uma visão adequada de sua 

realidade. 

Bohm e Hiley (2009, I, p. 2) comentaram que a teoria quântica padrão, como 

procuramos mostrar, está direcionada para a epistemologia, para a questão de saber como 

obter o conhecimento. Diante disso, a teoria quântica pode apenas falar sobre o conhecimento 

da realidade e não sobre a própria realidade. A interpretação usual é incapaz de fornecer uma 

ontologia de um sistema quântico84. Os autores buscaram mostrar em seu livro que uma 

explicação ontológica sobre o mundo quântico é plenamente possível. 

A interpretação ontológica, de acordo com Bohm e Hiley (2009, I, p. 6), possui 

algumas importantes vantagens em relação à teoria padrão. A primeira delas é fornecer uma 

compreensão intuitiva de todo o processo, tornando a teoria mais inteligível do que é na 

interpretação padrão. Isso significa que a perspectiva ontológica não se restringe às equações 

matemáticas e às regras estatísticas para o uso dessas equações para determinar os prováveis 

resultados de experimentos. 

Outra vantagem é que, diferentemente da intepretação padrão, a ontológica considera a 

Mecânica Clássica como um caso especial da Mecânica Quântica. Isso se dá porque, no 

âmbito do limite clássico, o potencial quântico85 pode ser desprezado. O universo clássico, 

com seus objetos separados e distantes, é possível porque em seus limites o potencial quântico 

pode ser desprezado, ou seja, a sua informação já não é ativa e os objetos comportam-se como 

se fossem separados e independentes. O limite para a atividade do potencial quântico é o 

limite clássico (BOHM; PEAT, 1989, p. 128). Isso possibilita uma aplicação da teoria na 

Cosmologia, o que não é possível na teoria padrão, pois ela exige uma separação da quântica 

do mundo clássico e, com isso, há sempre a necessidade de um observador ou instrumento de 

                                                 
84 A ontologia está focada essencialmente naquilo que é, e, somente de forma secundária, direciona-se para a 

forma de obter o conhecimento sobre a realidade (BOHM; HILEY, 2009, I, p. 2). 
85 O potencial quântico é um conceito que sofreu alterações qualitativas na perspectiva bohmiana. 
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observação. Por isso, a teoria padrão não é satisfatória para uma teoria cosmológica, pois ela 

necessita de um observador no momento do surgimento do universo. 

Esclarecemos aqui a concepção de um conceito essencial para a interpretação 

ontológica, já presente na versão original de 1952, que é o conceito de potencial quântico. Na 

abordagem ontológica, o potencial quântico é considerado como uma informação ativa, cuja 

ideia básica é a de que uma forma, mesmo com pouquíssima energia, pode dirigir uma energia 

muito maior (BOHM; HILEY, 2009, III, p. 11; BOHM; PEAT, 1989, p. 125). Essa 

perspectiva define informação, de modo literal, como colocar algo dentro da forma. Como 

uma analogia, no intuito de tornar mais compreensível o conceito de potencial quântico como 

informação ativa, Bohm e Peat86 (1989, p. 127) nos forneceram a ilustração da onda de rádio 

que transporta um sinal, como a voz de um locutor. 

 

A energia do som que é escutado no receptor de fato não provém desta onda, 

mas das baterias ou da corrente elétrica de alimentação do mesmo receptor. 

Esta energia é essencialmente “informe”, mas tem uma forma moldada pela 

informação contida na onda de rádio. A informação é potencialmente ativa 

em toda a parte, mas só realmente ativa quando a sua forma entra na energia 

elétrica do receptor. (BOHM; PEAT, 1989, p. 127) 

 

Analogamente, a onda quântica transporta informação potencialmente ativa por toda 

parte. Entretanto, ela somente é realmente ativa quando e onde sua energia interfere na 

energia do potencial quântico. Isso gera duas imediatas e importantes implicações: 1) os 

elétrons, as partículas, possuem uma estrutura interna muito mais sutil e profunda, comparável 

com o receptor de rádio (e não bolas de bilhar); 2) é preciso considerar a globalidade do 

processo no nível quântico. Uma experiência tem de ser considerada como um todo 

indivisível, uma vez que o movimento das partículas pode ser fortemente afetado pelas 

características distantes do ambiente (BOHM; HILEY, 2009, III, p. 17). 

Assinalamos que Bohm sugeriu que a informação pode, de fato, ser verdadeiramente 

objetiva e que ela ocupa um lugar central na Física. A informação deve ser colocada, ao lado 

da matéria e da energia, como um dos fatores subjacentes no processo do universo. Na 

abordagem de Bohm, a informação possui, então, uma existência real e objetiva. Vale 

destacarmos que o conceito de informação tem sido usado na Física da Termodinâmica no 

que se refere ao debate sobre a entropia e que Prigogine desenvolveu estudos e pesquisas 

                                                 
86 Em Ciência, ordem e criatividade (1989), Bohm e Peat também analisaram essas características que serão 

melhor desenvolvidas no livro de Bohm e Hiley, The undivided universe – an ontological interpretation of 

quantum theory (2009). 
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nessa área87. Na perspectiva da teoria de Bohm, o elétron, por exemplo, é capaz de ler e de 

responder a essa informação. 

De acordo com Bohm e Peat (1989, p. 129), a proposta dessa nova interpretação da 

quântica nos dá uma ideia simples, clara e compreensível do que pode acontecer no domínio 

quântico. Mesmo introduzindo conceitos razoavelmente novos, as explicações dessa nova 

interpretação não requerem uma anulação dos conceitos clássicos primitivos. Como 

consequência, as linguagens formal e informal são satisfatoriamente coerentes. As bases 

matemáticas dessa interpretação abrangem novos campos de aplicabilidade além daqueles em 

que a teoria quântica é válida (BOHM; PEAT, p. 131). 

Vale ressaltarmos que, ao mesmo tempo em que Bohm e Hiley estavam envolvidos 

com os desenvolvimentos das pesquisas relativas à interpretação ontológica, eles continuavam 

com as suas investigações sobre a ordem implícita. Bohm e Hiley “começaram a se interessar 

pela ideia de pré-espaço – uma ordem que existe abaixo do nível das partículas elementares e 

que precede as noções de espaço e de tempo” (PEAT, 1997, p. 269). A ideia era descobrir 

cenários de relações matemáticas que, no nível quântico, poderiam reduzir o que parecem ser 

partículas elementares se movendo no espaço. No nível pré-espaço subjacente, não há 

distinção entre matéria, espaço e tempo. 

Bohm e Hiley encontraram, nessa abordagem, problemas técnicos relacionados com o 

fato de que o conceito de tempo não estava presente na teoria deles de uma maneira adequada 

e profunda. Eles perceberam que a nova ordem da Física que estavam criando tinha, 

necessariamente, de estar baseada em um quadro dinâmico do tempo, o que, de certa forma, 

vai ao encontro das ideias de nosso outro protagonista, Prigogine. “O físico-químico teórico 

Ilya Prigogine argumentava que a Física tem tratado o tempo somente como ‘ser’ e que ele 

tem que ser tratado como ‘transformação’” (PEAT, 1997, p. 270). No capítulo segundo, 

abordaremos o conceito de tempo de Prigogine e também faremos uma exposição do conceito 

de tempo de Bohm. 

As pesquisas sobre a matemática dos movimentos, das mudanças e das 

transformações, empreendidas por matemáticos do século XIX, como o inglês William 

Kingdon Clifford (1845-1879), o polonês Hermann Grassman (1809-1877) e o irlandês 

William Rowan Hamilton (1805-1865), foram apresentadas a Bohm por um físico teórico sul-

africano, Fabio Fescura, nos anos de 1970. Compreendendo a essência desses trabalhos 

originais, Bohm percebeu que eles remetiam a uma ideia de movimento que possuía 

                                                 
87 Apresentaremos e debateremos o conceito de entropia no capítulo segundo. 
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ressonâncias com a sua própria teoria da ordem implicada. A pesquisa original de Grassman, 

por exemplo, ligava-se a criação de uma matemática para o movimento do pensamento. Ele 

argumentava que um pensamento não segue outro como uma fila de vagão de trem, em vez 

disso, cada pensamento envolve outros: um pensamento presente envolve um pensamento 

futuro que, por sua vez, contém traços dos pensamentos passados. Dessa forma, Grassman 

estava tentando criar uma álgebra da transformação pura (PEAT, 1997, p. 270). 

Essa álgebra da transformação implicava uma álgebra da totalidade. Bohm percebeu 

que a matemática de Grassman apontava para a direção do pré-espaço e, por isso, poderia usá-

la para derivar as propriedades das relações espaciais. Bohm achou “extraordinário que uma 

álgebra originalmente criada para descrever o pensamento pudesse servir tão bem para derivar 

as propriedades do espaço” (PEAT, 1997, p. 270). Isso era, em sua visão, mais que uma 

demonstração de que estava correta a sua convicção na unidade subjacente entre a natureza e 

a consciência. Contudo, o trabalho que estava sendo desenvolvido com as álgebras do pré-

espaço era muito difícil e altamente especulativo. Bohm estava consciente de que muitos 

físicos não estavam interessados no que ele estava fazendo – suas noções de não localidade e 

de pré-espaço eram muito radicais. Mesmo assim, até o final de sua vida, Bohm realizou 

investigações e pesquisas nessa área, apontando para uma nova direção de entendimento 

científico da realidade. 

Desde o início da década de 1980, Bohm vinha apresentando um quadro de saúde com 

sérias complicações no coração. Em 1981, foi submetido, na Inglaterra, a uma cirurgia 

cardíaca para implantar marca-passo. Houve complicações após o procedimento e ele ficou 

em coma por dois dias e meio. Posteriormente, recuperando-se da operação, voltou a viajar 

pela Europa e pelos Estados Unidos, dando continuidade às suas pesquisas relacionadas à 

intepretação ontológica da teoria quântica, à teoria da ordem implicada e também às suas 

investigações sobre a consciência e a matéria e sobre o diálogo. Mesmo após a morte de 

Krishnamurti, em 1986, Bohm continuou a realizar várias atividades nas Fundações 

Krishnamurti da Inglaterra e dos Estados Unidos. 

Depois de vários anos de investigações que o levaram, primeiramente, por uma busca 

pela totalidade na física externa do universo e que, posteriormente, o conduziram para a 

percepção e proposição de que o universo e suas leis físicas existem dentro do microcosmo do 

seu próprio corpo e mente, Bohm se encontrava, no final dos anos de 1980, com a sua energia 

exaurida e com sérias complicações de saúde (PEAT, 1997, p. 300-303). Em 27 de outubro de 

1992, quando voltava de Birkbeck College, Bohm sofreu um ataque cardíaco fulminante, 

falecendo com 74 anos de idade. 
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Antes de seu falecimento, em 1990, Bohm foi eleito membro da prestigiada The Royal 

Society, instituição inglesa que promove o conhecimento científico, e também foi premiado 

pelo Instituto Franklin da Filadélfia, Estados Unidos, com a Medalha Elliot Cresson por 

elevar potenciais eletromagnéticos a observáveis físicos – desdobramento do efeito Bohm-

Aharonov (PEAT, 1997, p. 301). Em vida, segundo Freire Jr. (2011, p. 291), recebeu 

homenagens dos cientistas Prigogine, Wilkins, Feynman, vencedores do prêmio Nobel 

quando Bohm era vivo, Anthony Leggett, físico estadunidense, vencedor do prêmio Nobel de 

Física em 2003, Bell, Roger Penrose, físico, matemático e filósofo inglês, David Pines, físico 

estadunidense, Bernard d’Espagnat, físico teórico e filósofo da ciência francês, e muitos 

outros. 

Curiosamente, após a sua morte, Bohm recebeu um reconhecimento ainda maior no 

campo da ciência, ocorrendo um grande interesse pelas suas ideias e teorias científicas. A sua 

Mecânica Bohmiana, por exemplo, tornou-se cada vez mais prestigiada. Indubitavelmente, 

muitas de suas pesquisas eram especulativas e necessitam, ainda hoje, de um tempo de 

maturação para verificarmos se a aplicabilidade é coerente ou não em determinados 

contextos, uma vez que a ciência, como um empreendimento humano, requer a reunião de 

determinadas condições que possibilitam a compreensão mais a fundo de certas implicações 

intrínsecas às suas ideias e teorias.  

Neste primeiro capítulo, apresentamos e debatemos alguns aspectos da trajetória 

intelectual de Bohm. Reforçamos, novamente, que ele esteve muitíssimo além das imagens – 

Bohm I e Bohm II (que ainda apresentaremos no capítulo terceiro) – que foram criadas sobre 

ele. Como ele mesmo disse, a coisa real – que pode ser um elétron, uma vida humana, o 

universo –, tem mais em si do que jamais pode ser sugerido pelo pensamento (BOHM, 1992, 

p. 85). Se não bastassem as falhas inerentes à nossa pesquisa, há ainda o fato de que todas as 

informações acerca das ideias bohmianas são limitadas e cobrem apenas um pequeno espaço 

da totalidade de sua existência, tendo em vista que, em consonância com a perspectiva de 

Bohm, a realidade está sempre além do que falamos dela. 

Finalizamos este capítulo esclarecendo que os aspectos teóricos – ligados à noção de 

ciência, à investigação de Bohm, à sua trajetória – são essenciais para a compreensão de nossa 

pesquisa, cuja tese será abordada, analisada e defendida no capítulo quarto. Nesse sentido, 

destacamos dois pontos muito relevantes para a tese e apresentados neste capítulo: a teoria do 

plasma e a interpretação causal da teoria quântica. Consideramos que a teoria do Plasma, 

apresentada no subcapítulo 1.1, possibilitou a Bohm a percepção de um sistema altamente 

organizado e complexo, o qual evidencia um comportamento coletivo e coerente que se 
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ajusta, com harmonia, à liberdade de movimento quase completa dos elétrons individuais. 

Está implícito nessa relação entre a parte e o todo o que defendemos em nossa tese: uma nova 

percepção da realidade e da ciência que vai além das nuvens e dos relógios – do 

indeterminismo e do determinismo. Os elétrons são livres – indeterminados –, mas, ao mesmo 

tempo, são coletivos, organizados em movimentos coerentes, executados com precisão – 

determinados. Essa percepção amadurecerá em Bohm nas próximas décadas, mas já denota 

um avanço na superação da dicotomia nuvem-relógio. 

A interpretação causal bohmiana da teoria quântica também aponta para uma nova 

percepção dessa dicotomia. Como apresentamos, o conceito causalidade sofrerá uma evolução 

qualitativa em Bohm. Não se trata de uma causalidade nos moldes interpretativo da física 

newtoniana, haja vista que Bohm insere o conceito causal juntamente com outros que são 

estranhos à ciência moderna, como os conceitos de potencial quântico e de ilocalidade. A 

relação causal, em sua teoria, está intimamente ligada à sua interpretação realista da quântica, 

porém essa relação não é estática e ocorre em níveis diferentes, pressupondo mudanças, o que 

vai além de uma visão determinista e abre espaço para o indeterminismo. No próximo 

capítulo, adentraremos no caminho de outro cientista, Prigogine, na tentativa de também 

compreendermos a sua trajetória intelectual e de relacionarmos suas ideias e teorias com o 

objetivo de nossa tese. 
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CAPÍTULO 2 

ILYA PRIGOGINE: 

AS ESTRUTURAS DISSIPATIVAS, O TEMPO E A HISTORICIDADE 

 

 

O universo dura. Quanto mais nos aprofundarmos 

na natureza do tempo, mais compreenderemos que 

duração significa invenção, criação de formas, 

elaboração contínua do absolutamente novo. 

Henri Bergson 

 

 

 

2.1. A trajetória intelectual de Prigogine e suas bifurcações 

 

Aristóteles (1991, p. 7) dizia que a definição é uma sentença que traz à tona a essência 

de alguma coisa ou ser. Essa essência é, posteriormente, acompanhada de características que 

possibilitam uma melhor compreensão do que foi definido por ela. Uma das maneiras 

comumente utilizadas para caracterizar a vida de Ilya Prigogine, com o intuito de ter uma 

abrangência significativa capaz de atribuir uma definição de seu papel na ciência, foi a 

utilização da expressão Poeta da Termodinâmica. Feliz e infeliz definição.  

Feliz porque ela reúne dois aspectos que, de fato, estiveram presentes na vida desse 

cientista: a criatividade como arte e a ciência como instrumento intelectual. E o que é mais 

importante, essa definição evoca a defesa de Prigogine da necessidade de uma ciência que 

deve se relacionar com a natureza de forma criativa, o que implica que a intuição e a razão são 
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indissociáveis à capacidade humana de compreensão da realidade. Infeliz porque, em um 

mundo científico pautado pelas políticas dos saberes, essa atribuição pode alojar a visão de 

Prigogine sobre a realidade em um processo que foge do estritamente racional, o único meio 

que deveria, segundo os seguidores de uma restrita e idealizada perspectiva da ciência, 

receber o mérito de ser confiável e seguro. 

Prigogine nasceu em 25 de janeiro de 1917, em Moscou, na Rússia, durante o início do 

processo revolucionário que findou com o regime czarista. A educação científica estava no 

seio de sua família. Seu pai, Roman Prigogine, era engenheiro químico, estudou na 

Politécnica de Moscou e foi diretor de uma pequena fábrica de sabão na capital russa. O seu 

irmão, Alexander Prigogine, era químico, com êxito profissional na indústria de mineração. 

Foi nesse ambiente intelectual que Prigogine viveu a sua infância. No período revolucionário 

russo, de mudanças drásticas no âmbito da política, da economia, da sociedade e da cultura, a 

família de Prigogine deixou a Rússia em 1921, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, e foi 

para o país vizinho, a Lituânia, seguindo, posteriormente, para a Alemanha, onde morou até 

1929. Nesse ano, sua família se estabeleceu na Bélgica, em Bruxelas88 (WEBER, 1991, p. 

224; PRIGOGINE, 2008, p. 9; SPIRE, 1999, p. 82; ALMEIDA, 2004, p. 77). 

De família judaica, Prigogine recebeu uma formação educacional no Ateneu Ixelles, 

alicerçada nos estudos clássicos, com ênfase em Arqueologia, Filosofia, História e Música89. 

Quando jovem, pensou em fazer o curso de Direito, tamanha a sua facilidade em se 

comunicar. Entretanto, ele também se interessou pela Psicologia, que, por sua vez, o 

encaminhou para a Biologia e o permitiu chegar à Física e à Química (PRIGOGINE, 2008, p. 

15-16). 

 

Deste modo, descobri matérias que ignorava totalmente, muito distantes do 

grego e do latim e, mais em geral, dos estudos humanísticos clássicos em 

que estava empenhado naquela época. No início, fiquei espantado ao 

penetrar em um universo que, de fato, não conhecia, e talvez naquele 

momento eu tenha tentado aprofundar: é isto precisamente que definiria 

como instabilidade da adolescência. (PRIGOGINE, 2008, p. 16) 

 

Como acréscimo à instabilidade da adolescência, temos Prigogine vivenciando 

também a instabilidade do período anterior à Segunda Guerra Mundial, que se iniciou em 

1939. Foi dentro desse contexto de insegurança que ele escolheu estudar a Física e a Química, 

                                                 
88 Em 1949, Prigogine recebeu a cidadania belga. 
89 Prigogine foi um ótimo pianista e isso é registrado não apenas como uma ilustração, uma vez que a 

experiência de ser músico levou-o à observação da harmonia, da melodia e do tempo e intervalo entre as 

notas, o que contribuiu para uma relação com as suas observações sobre o tempo na Física, evocando o 

significado de que o tempo é criação. 
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pois, no ambiente de guerra iminente, a vida de um arqueólogo ou de um músico, por 

exemplo, lhe parecia muito arriscada (PRIGOGINE, 2008, p. 16). Seguindo o conselho de seu 

pai e de seu irmão, ele foi estudar Física e Química na Universidade Livre de Bruxelas, porém 

sem abandonar os seus estudos paralelos de Filosofia, como a leitura de diversos autores, 

entre eles, Descartes, Malebranche (1638-1715), Kant (1724-1804), Hegel90 (1770-1831) 

(SPIRE, 1999, p. 82). 

Em 1937, aos vinte anos de idade, Prigogine publicou três artigos: Ensaios sobre 

Filosofia Física, O problema do determinismo e A evolução, que dissertavam sobre os temas 

da causalidade, do determinismo e indeterminismo, da Mecânica Quântica, da evolução 

biológica e do tempo – este último tema se tornará central em seus trabalhos posteriores. Em 

sua pesquisa de doutoramento, ele foi orientado pelo físico e matemático belga Théophile de 

Donder (1872-1957) – que foi aluno do matemático, físico e filósofo da ciência francês Henri 

Poincaré (1854-1912). Em 1941, completou a sua tese, intitulada de Estudos termodinâmicos 

de fenômenos irreversíveis.  

Durante esses anos, Prigogine foi fortemente influenciado pelas ideias de Donder, que, 

além de ser seu orientador, era também professor de Termodinâmica teórica, e pelas ideias de 

Jean Timmermans (1882-1971), professor interessado nas aplicações da Termodinâmica 

clássica aos sistemas complexos. Ressaltamos que, para a maioria dos cientistas da época, a 

Termodinâmica devia se limitar estritamente ao estudo dos sistemas em equilíbrio. Como 

Prigogine estava interessado em pesquisar sobre os sistemas de não equilíbrio, teve de 

enfrentar um ambiente de hostilidade na academia (SPIRE, 1999, p. 65-66). Destacamos que, 

nesse aspecto, existe uma forte semelhança biográfica entre Prigogine e Bohm, uma vez que 

este último também vivenciou uma atitude hostil por parte da comunidade científica em razão 

de suas ideias e suas pesquisas não se encaixarem naquilo que era tido como padrão na teoria 

quântica.  

Como ilustração da recepção negativa dos interesses científicos de Prigogine, ele 

comentou que, em um evento científico ocorrido em Bruxelas, em 1946, após a apresentação 

de seus trabalhos investigativos sobre os processos irreversíveis em Termodinâmica, um 

especialista de grande reputação, cujo nome não foi citado por Prigogine, disse a ele que 

estava surpreso com o fato de haver em seu trabalho mais atenção aos fenômenos 

irreversíveis, essencialmente transitórios, segundo o cientista interlocutor, do que aos 

resultados finais da evolução dos fenômenos (PRIGOGINE, 2003, p. 223). 

                                                 
90 Vale ressaltarmos que, posteriormente, Prigogine se tornará um leitor voraz das obras do filósofo francês 

Henri Bergson. 
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Temos, com isso, duas situações interligadas: a que se refere ao fato de Prigogine se 

dedicar às investigações sobre a dinâmica dos sistemas longe do equilíbrio, que convergirão 

para uma perspectiva que coloca o tempo como categoria essencial e central dos processos da 

natureza91, e a que diz respeito às próprias características biográficas de Prigogine, em relação 

dialógica com o seu contexto histórico, que contribuíram para uma grande ênfase no tempo 

como transformação. “Às vezes, interrogo-me se a insistência que ponho no meu trabalho 

sobre o tempo não derivou de alguma maneira da minha vida de emigrado, em primeiro lugar, 

e depois, da experiência de testemunha de acontecimentos importantes” (PRIGOGINE, 2008, 

p. 17). 

O nomadismo do início da vida de Prigogine e o mundo da Revolução Russa, do 

período pós-Primeira Guerra (1914-1918), da reconstrução europeia, da crise econômica de 

1929, da ascensão dos regimes fascistas, do nazismo alemão e da Segunda Guerra Mundial, 

são profundamente marcados pelo tempo histórico. Quem viveu na primeira metade do século 

XX não pode ter deixado de perceber os fatos extremos que a permearam. Prigogine 

acreditava que, por ter vivenciado aqueles anos conturbados, essa experiência lhe deu uma 

forte consciência do tempo. “Como Popper lembrava muitas vezes, o tempo não pode ser uma 

ilusão porque seria como negar Hiroshima” (PRIGOGINE, 2008, p. 17). Em certa medida, 

quando Prigogine falava sobre a realidade do tempo, talvez ele falasse também de sua própria 

vida enquanto experiência. 

Logo após ter feito a sua tese, a Universidade Livre de Bruxelas interrompeu as suas 

atividades, por causa das exigências dos invasores alemães, que, desde 1940, estavam em solo 

belga92. Durante esse período, até o final da guerra em 1945, Prigogine não pôde se dedicar às 

suas pesquisas93. Nessa fase, juntamente com vários colegas, dedicou-se a atividades didáticas 

clandestinas como uma forma de resistência ao domínio alemão. Essa foi a sua primeira 

experiência como educador, ensinando em casas particulares e em enfermarias de hospitais. 

Cinco anos após o término da guerra, tornou-se professor da Universidade Livre de Bruxelas e 

também voltou a se dedicar às suas investigações científicas, publicando em 1954, o livro 

                                                 
91 Vários conceitos específicos, como sistemas longe do equilíbrio ou de não equilíbrio, fenômenos irreversíveis, 

estruturas dissipativas, serão explicados e comentados quando expusermos o arcabouço teórico de Prigogine, 

o que ocorrerá ainda neste capítulo. 
92 Apenas assinalamos que Prigogine, em 1940, tentou alcançar o sul da França, onde havia uma maior 

resistência ao Nazismo. Entretanto, os alemães já tinham bloqueado os caminhos e ele teve de voltar para a 

Bélgica. 
93 Nesse período, Prigogine casou-se com a sua primeira esposa, a poetisa Helene Jofé, com quem teve o seu 

primeiro filho, Yves Prigogine, nascido em 1945. Em 1961, Prigogine casou-se novamente. Sua segunda 

esposa era a engenheira química polonesa Marina Prokopowicz, com quem teve o seu outro filho, Pascal 

Prigogine, nascido em 1970. 
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Tratado sobre a Termodinâmica: com base nos métodos de Gibbs e de Donder, escrito com o 

pesquisador Raymond Defay (1897-1987). 

Com as suas atividades científicas retomadas, Prigogine chamou a atenção da 

comunidade de cientistas pelos seus trabalhos e pelas suas ideias que apontavam para uma 

extrapolação da área da Termodinâmica clássica94. Em 1959, tornou-se diretor de uma das 

mais renomadas entidades científicas do mundo, o Instituto Internacional de Física e Química 

de Solvay95 – responsável por promover o avanço no diálogo entre os cientistas sobre teorias e 

estudos da ciência. Na década de 1960, dividiu o seu tempo entre os Estados Unidos e a 

Europa e, de 1961 a 1966, foi professor de Química do Instituto Enrico Fermi da 

Universidade de Chicago. Em 1965, recebeu o Prêmio Solvay pelos seus estudos dos 

processos irreversíveis e pelo desenvolvimento das investigações sobre a Termodinâmica dos 

sistemas complexos – a serem analisados no tópico 2.2. (PRIGOGINE, 2008, p. 10). 

No ano de 196796, em uma comunicação intitulada de Estrutura, Dissipação e Vida, 

Prigogine, após cerca de 20 anos de dedicação às suas investigações, introduziu o conceito de 

estrutura dissipativa ou dispersiva, que o conduziu ainda mais a empenhar-se nos seus 

estudos sobre os processos dinâmicos da natureza, englobando áreas diversas como a 

Cosmologia, a física molecular e a Biologia (SPIRE, 1999, p. 9; WEBER, 1991, p. 224). 

Sobre esse tema, em 1971, ele escreveu o livro Estrutura, estabilidade e flutuações, 

juntamente com o físico belga Paul Glansdorff (1904-1999). 

Vale sublinharmos que uma característica do trabalho de Prigogine foi estabelecer 

parcerias e colaborações com outros cientistas – o que é muito comum na área das Ciências da 

Natureza. Conforme suas próprias observações, as suas questões científicas foram 

amadurecendo em um tempo mais lento e, depois de um período de maturação, elas 

apresentaram uma súbita evolução, o que fez necessitar da troca de ideias com seus colegas e 

colaboradores (PRIGOGINE, 2003, p. 226). Confirmando essa característica de Prigogine, 

mencionamos que, na fase dos desdobramentos da teoria da estrutura dissipativa, ele fez 

questão de ressaltar a importância da contribuição de Glansdorff. 

A teoria das estruturas dissipativas possibilitou que a pesquisa de Prigogine fosse 

reconhecida pelo Prêmio Nobel de Química de 1977. Entretanto, como assinalou Weber 

(1991, p. 224): 

                                                 
94 Comentaremos, um pouco mais à frente, mas ainda neste tópico, os pontos centrais da Termodinâmica e 

mostraremos, posteriormente, as perspectivas específicas de Prigogine nesse domínio. 
95 Lembramos que foi na Conferência desse Instituto, realizada em 1927, que várias questões polêmicas em torno 

da Mecânica Quântica foram debatidas, conforme mencionamos no capítulo primeiro. 
96 Nesse mesmo ano, Prigogine tornou-se professor de Física e de Engenharia Química da Universidade do 

Texas. 



107 
 

 

[...] o prêmio reconhecia também o alcance de seu trabalho em outras áreas. 

Nas palavras da Comissão: “Prigogine transformou fundamentalmente a 

ciência da Termodinâmica irreversível, revisando-a. Deu-lhe nova 

relevância, criando teorias que estreitaram o abismo entre os campos 

biológico e científico da pesquisa científica. 

 

Para entendermos a dimensão do quadro teórico proposto por Prigogine, suas 

características e suas implicações, precisamos apresentar as bases gerais da área científica que 

foi o alicerce inicial de seus estudos: a Termodinâmica97. De acordo com Ben-Dov (1996, p. 

46), a Termodinâmica surgiu durante o século XIX, por meio dos estudos relacionados com o 

calor, como uma nova abordagem científica que não se enquadra totalmente nos moldes da 

concepção da Mecânica Newtoniana – que estuda um sistema físico decompondo-o em suas 

partes materiais elementares constituintes e, posteriormente, determina o movimento de cada 

uma dessas partes. 

A dificuldade em adequar a Termodinâmica ao paradigma newtoniano se deve ao fato 

de que essa área científica está fundamentada em princípios gerais que possibilitam estudar os 

sistemas físicos em sua totalidade. Na visão de Prigogine e de Stengers98 (1997, p. 10), a 

Termodinâmica foi a primeira ciência não clássica, pois ela traz à tona a irreversibilidade na 

Física. Assim, a Termodinâmica foi considerada por Prigogine e Stengers como a ciência dos 

fenômenos complexos, nos quais ocorrem a interação de um grande número de partículas e a 

assimetria temporal. 

Com o intuito de esclarecermos melhor algumas características da Termodinâmica, 

comentaremos, primeiramente, alguns de seus conceitos, as suas formulações e os seus 

princípios e implicações. Desde há muito tempo, sabemos que o fogo transforma as coisas: 

Ignis mutat res. Todavia, somente no século XIX – não por acaso, no contexto da Revolução 

Industrial – tivemos o uso experimental da percepção de que a combustão libera calor, o qual 

pode provocar uma variação de volume, e isso significa a possibilidade de um efeito 

mecânico, que faz girarem as máquinas de uma sociedade industrial99 (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 83). 

                                                 
97 Termodinâmica é uma palavra que significa literalmente movimento do calor (BEN-DOV, 1996, p. 46). 
98 Apenas relembramos que Stengers, como apresentamos na Introdução, foi colaboradora de Prigogine, 

escrevendo com ele importantes obras. 
99 Segundo o historiador Eric Hobsbawm, foi com a Revolução Industrial que, pela primeira vez na História da 

humanidade, “foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em diante se 

tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente ilimitada, de homens, mercadorias e 

serviços” (HOBSBAWM, 2001, p. 44). 
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Entretanto, antes de avançarmos, precisamos explanar melhor sobre o que é calor e 

também o que é temperatura, pois, no senso comum esses conceitos podem gerar confusão. A 

temperatura caracteriza o estado de um corpo em um determinado momento. Ela avalia, por 

meio de um termômetro graduado, a propriedade que um corpo tem de ser quente ou frio. O 

calor, por sua vez, é uma entidade física transmitida de um corpo para outro. Podemos dizer, 

então, que a temperatura de um corpo aumenta quando ele recebe calor, e a sua temperatura 

diminui porque ele perdeu calor. Além disso, a temperatura é uma propriedade “diretamente 

perceptível pelos sentidos, enquanto o calor é um conceito teórico que, se permite a 

explicação de fenômenos físicos, repousa sobre certas suposições, como a assimetria entre o 

quente e o frio” (BEN-DOV, 1996, p. 47). 

É preciso que destaquemos uma intrigante propriedade: a do sentido único da 

transmissão do calor. As trocas espontâneas do calor sempre ocorrem do corpo de temperatura 

mais elevada para o corpo de temperatura menos elevada. Nunca ocorre no sentido inverso, ou 

seja, esse processo é irreversível, o que significa que dois corpos com temperaturas desiguais 

quando colocados em contato sempre chegam à mesma temperatura100. O processo inverso, 

em que dois corpos possuem inicialmente a mesma temperatura e, em seguida, alcançam um 

estado em que um corpo fica quente e o outro fica frio, nunca acontece espontaneamente. O 

processo não é reversível. Há um sentido único. É irreversível (BEN-DOV, 1996, p. 47). 

Conforme Prigogine e Stengers (1997, p. 83), a questão central que fez nascer a 

Termodinâmica não se refere à natureza do calor ou da sua ação sobre os corpos, mas 

concerne diretamente à utilização da ação que o calor pode exercer sobre os corpos. “Trata-se 

de saber em que condições o calor produz ‘energia mecânica’, quer dizer, pode fazer girar um 

motor”. Essa perspectiva, porém, não retira a importância de sabermos como se deu o 

processo para o entendimento da natureza do calor e de sua ação sobre os corpos. 

No próximo parágrafo, no século XIX, surgiram duas teorias com visões específicas 

sobre o calor. Uma dessas teorias foi a mecânica do calor – aceita por muitos físicos a partir 

do início do século XX. Tem como premissa básica a concepção de que o calor é uma 

vibração dos átomos que compõem a matéria. Conforme essa abordagem, a temperatura 

representa a intensidade dessas vibrações e uma transferência de calor é uma propagação 

delas. “Os átomos do corpo mais quente comunicam parte de suas vibrações aos do corpo 

                                                 
100 Ben-Dov (1996, p. 47), de uma maneira bem simples, mas eficientemente didática, esclarece esse processo 

com o exemplo de um bolo frio colocado em um forno mais quente. “Ao fim de certo tempo, constatamos 

que o bolo ficou mais quente, enquanto o forno – que é maior – se resfriou ligeiramente. O calor passou, 

portanto, do forno quente para o bolo frio [...]”. 
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mais frio por meio de colisões [...] até que os átomos dos dois corpos vibrem com 

intensidades iguais” (BEN-DOV, 1996, p. 48). 

A outra teoria não faz menção aos átomos e considera o calor como um fluido sutil, 

denominado de calórico. Segundo essa teoria, a temperatura mede a pressão ou a densidade 

do calórico que cada corpo contém. Dessa forma, uma transferência de calor entre dois corpos 

é vista como uma espécie de escoamento desse fluido – calórico – no sentido decrescente de 

sua pressão. A teoria do calórico não é mais aceita nos dias atuais, porém conseguiu 

proporcionar consideráveis avanços no estudo da Termodinâmica, até mesmo porque, 

diferentemente da teoria mecânica do calor, seus cálculos matemáticos eram bem mais 

simples. 

Vários foram os pesquisadores que se dedicaram aos estudos sobre o calor e, 

consequentemente, sobre a sua relação com a produção de trabalho. Independentemente do 

arcabouço teórico que utilizassem - o mecânico ou o calórico –, esses cientistas contribuíram 

para o desenvolvimento dessa nova área da ciência. Um dos primeiros investigadores que se 

destacaram nesse contexto foi o barão francês, físico e matemático, Jean-Baptiste Joseph 

Fourier (1768-1830). Ele formulou a lei física que leva o seu nome e que anuncia que “o fluxo 

de calor entre dois corpos é proporcional ao gradiente de temperatura entre esses dois 

corpos” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 84). Essa lei descreve um fenômeno universal: 

todo corpo é igualmente capaz de receber, acumular e transmitir calor e é sede dos processos 

relacionados à acumulação e à propagação do calor. 

Fourier, em 1822, formulou as equações matemáticas que descrevem os fluxos de 

calor por meio de várias substâncias e desenvolveu técnicas para solucionar essas equações. 

Na perspectiva prigoginiana, a lei formulada por Fourier forneceu um tratamento matemático 

à propagação do calor, ou seja, possibilitou aquilo que a dinâmica newtoniana101 não podia 

admitir: o processo irreversível (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 10). Outra importante 

contribuição para os avanços científicos nessa área veio do engenheiro, físico e matemático 

francês Sadi Carnot (1796-1832), que estava interessado no rendimento dos motores térmicos, 

os quais produzem trabalho mecânico por meio do calor, e percebeu que havia um limite para 

esse rendimento. 

Indubitavelmente, outros importantes avanços ocorreram com o físico britânico James 

Prescott Joule (1818-1889), responsável pelas primeiras medidas precisas sobre a criação de 

calor por atrito, postulando que alguma coisa se conserva quantitativamente e muda de forma 

                                                 
101 As leis da dinâmica newtoniana “descrevem o mundo em termos de trajetórias deterministas e reversíveis” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 7). 
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qualitativamente. Para definir as relações entre essas formas qualitativas, Joule definiu “um 

equivalente geral das transformações físico-químicas que fornece o meio de medir a grandeza 

que se conserva e que será mais tarde identificada como ‘energia’” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 87). Nesse sentido, o físico e médico alemão Julius Robert von Mayer 

(1814-1878), em suas pesquisas sobre a fisiologia da respiração, corroborou a ideia de Joule 

de que havia uma equivalência entre o trabalho mecânico e o calor. 

Foi, porém, com o médico e físico alemão Hermann von Helmholtz (1821-1894) que 

se empregou originalmente, no domínio da Termodinâmica, o termo energia, que significa 

ação em sua etimologia grega. Helmholtz foi também quem enunciou, de forma precisa e 

clara, o primeiro princípio da Termodinâmica, o princípio de conservação de energia, 

segundo o qual, “não há jamais criação ou destruição de energia, mas somente conversão de 

energia de uma forma em outra” (BEN-DOV, 1996, p. 59). Duas maneiras de enxergar as 

implicações desse princípio de conservação merecem destaque: uma mais tradicional, 

predominante, e podemos denominá-la de clássica; e a outra, que Prigogine irá defender e 

contribuirá para a base do que se convencionou chamar de ciência do complexo. 

Primeiramente, mediante a visão tradicional do princípio em questão, impõe-se uma 

generalização do tipo de raciocínio que havia tido sucesso com a Mecânica Newtoniana, 

alicerçado na visão de que o ser humano e a natureza inteira encontram-se submetidos a uma 

equivalência fundamental, unificados por um princípio de legalidade único que está na base 

de todos os fenômenos naturais. Sem dúvida, essa interpretação teve impacto na imagem da 

própria ciência. “Muitos pensam que a ciência da energia retoma as diferentes teorias físicas e 

as engloba com outros tantos casos particulares no seio de uma concepção que é a verdade 

final da Física” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 89-90). Imbuídos dessa visão de 

enorme repercussão no século XIX, muitos cientistas enxergaram o ser humano como motor, 

a sociedade como uma máquina e a natureza como um sistema bem articulado, econômico, 

tranquilo e controlável. 

A perspectiva prigoginiana difere dessa visão construída pela ciência do calor e do 

trabalho dos séculos XVIII e XIX, em que a natureza é vista como um autômato e o corpo 

humano como “essencialmente idêntico a uma máquina termodinâmica” (RABINBACH, 

1992, p. 61). Como bem elucidou o historiador Anson Rabinbach, no livro The human motor: 

energy, fatigue and the origins of modernity, a nova tecnologia da era industrial produziu uma 

imagem do corpo e da sociedade imbuída de uma perspectiva mecanicista. Era preciso, então, 

conhecer racionalmente as leis exatas do funcionamento desse motor, uma vez que seu uso 
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indevido poderia, por exemplo, gerar problemas sociais. Essa imagem e analogia que ela 

permite são criticadas e refutadas pela física prigoginiana (RABINBACH, 1992, p. 61-62). 

Conforme Prigogine e Stengers (1997, p. 225), “quer a natureza seja um relógio ou um 

motor, ou ainda o caminho de um progresso que conduza até nós, ela constitui uma realidade 

estável de que é possível assegurar-se”. Entretanto, a visão de estabilidade e de certeza não se 

sustenta mais, não é coerente com a nova percepção científica defendida por Prigogine. O 

mundo da metamorfose contemporânea da ciência é “um mundo que podemos compreender 

como natural no próprio momento em que compreendemos que fazemos parte dele, mas do 

qual se desvaneceram, de repente, as antigas certezas” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

225). Assim, o universo “como o vemos hoje, com suas instabilidades, flutuações, 

criatividades, seu símbolo seria o de uma obra de arte” (PRIGOGINE, 2009b, p. 38). Por 

conseguinte, diferentemente da visão predominante nos séculos XVIII e XIX, retratadas por 

Rabinbach (1992), a perspectiva de Prigogine vê como inapropriada e reducionista a imagem 

de que somos um motor e de que a natureza e o universo são uma máquina.  

A outra interpretação, veementemente defendida por Prigogine, parte do ponto de vista 

de que essa ciência que descreve as transformações da energia sob a marca da equivalência 

deve admitir que só a diferença pode ser produtora de efeitos, que serão, por sua vez, outras 

diferenças. Para debatermos melhor essa leitura prigoginiana, destacamos que, nela, a 

conversão da energia é uma destruição de uma diferença e a criação de outra diferença. Dessa 

forma, a conservação da energia, por meio das transformações que os sistemas físicos, 

químicos e biológicos podem sofrer, está inserida na base da chamada ciência do complexo e 

torna-se o fio condutor para explorar coerentemente a multiplicidade dos fenômenos naturais 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 87, 88, 90). 

O primeiro princípio da Termodinâmica implica, então, que cada uma das 

manifestações da energia está associada a um componente dos fenômenos físicos. Assim, 

temos a energia térmica, a energia luminosa, a energia potencial – ligada a um campo de força 

–, a energia cinética – ligada ao movimento –, a energia eletromagnética, a energia nuclear. 

Em todas as transformações de uma energia à outra, a energia permanece conservada, o que 

possibilita um balanço energético de um sistema físico: “a energia que o sistema recebe do 

exterior menos a energia que deixa o sistema é igual à variação de energia do sistema” (BEN-

DOV, 1996, p. 59). Dessa forma, podemos deduzir que, em um sistema isolado – uma caixa 

hermeticamente fechada, por exemplo –, no qual não há troca de nenhuma forma de energia 

com o exterior, a energia permanece constante. 
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Como o universo é, por definição, um sistema isolado (pois não poderia ter 

um “exterior”), sua energia é constante e, por ocasião dos diversos processos 

físicos, sofre unicamente transformações. A despeito de sua elegância, essa 

generalização do princípio de conservação da energia para o universo inteiro 

– devido a Rudolf Clausius102 – deve ser considerada com prudência: os 

sistemas isolados que o físico costuma estudar são sistemas finitos, e o 

estado atual de nossos conhecimentos não nos permite afirmar que o 

universo não é um sistema infinito. Em um tal sistema, o conceito de energia 

total e, por consequência, o de conservação de energia, talvez não tenham 

sentido algum. (BEN-DOV, 1996, p. 59) 

 

Essa definição de universo como sistema isolado ou não é importante para interpretar 

não somente o próprio universo, mas a natureza e a ciência. Ela também é crucial para o 

entendimento do segundo princípio da Termodinâmica. Verificaremos que Prigogine teve 

uma peculiar visão sobre esse princípio e sobre o universo. Todavia, antes de debatermos 

acerca do posicionamento de Prigogine, no próximo tópico, entendemos ser necessária a 

contextualização do segundo princípio. Antes de sua formulação, os cientistas Clausius e 

William Thomson103 também perceberam a veracidade daquela característica que 

apresentamos no início da exposição sobre a Termodinâmica: o fato de que é impossível a 

passagem espontânea de calor de um corpo frio para um corpo quente. Em outras palavras, 

eles perceberam a irreversibilidade do fenômeno, isto é, só é possível, espontaneamente, 

passar calor de um corpo quente para o frio. Os dois também chegaram à conclusão, 

estudando as pesquisas anteriores, principalmente as de Fourier e as de Carnot, de que é 

impossível a transformação completa de calor em trabalho mecânico. 

Esses dois postulados de Clausius e Kelvin referem-se a um princípio físico 

assimétrico em relação ao desenvolvimento dos processos, e são a base do que se 

convencionou chamar de segundo princípio da Termodinâmica. A assimetria desse segundo 

princípio foi expressa por Clausius com a ajuda de um novo conceito criado por ele, a 

entropia, que é um conceito central para que possamos debater, posteriormente, a abordagem 

específica de Prigogine sobre os fenômenos irreversíveis. Sendo assim, teremos que dar uma 

atenção especial à entropia, que é a quantidade de calor dividida pela temperatura. 

Conforme Ben-Dov (1996, p. 64), Clausius afirmava que a entropia absorvida ou 

despendida por um corpo é igual à quantidade de calor absorvida ou despendida pelo corpo, 

                                                 
102 Clausius (1822-1888) foi físico e matemático alemão e é considerado um dos formuladores da base teórica da 

Termodinâmica. 
103 William Thomson (1824-1907), conhecido também como barão Kelvin, foi engenheiro, físico e matemático 

irlandês. 
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dividida por sua temperatura104. Em uma passagem espontânea de calor de um corpo quente 

para um corpo frio não se produz trabalho, o que significa que a quantidade de calor 

despendida pelo corpo quente é igual à quantidade de calor absorvida pelo corpo frio. 

Assim, o corpo frio – por possuir uma temperatura inferior ao do corpo quente – 

absorve uma quantidade de entropia superior àquela perdida pelo corpo quente (uma vez que 

o corpo quente possui, obviamente, uma temperatura superior à do corpo frio). Para ficar 

claro, é adequado que façamos, mentalmente, o cálculo da fórmula da entropia, que divide o 

calor pela temperatura. Uma consequência disso é que sempre temos uma entropia positiva 

quando ocorre a passagem espontânea e irreversível de calor do corpo quente para o corpo 

frio. Podemos dizer, então, que a entropia do sistema formado pelos dois corpos aumentou. 

Existem, portanto, dois tipos de processos termodinâmicos: os processos reversíveis, 

nos quais a entropia é constante e o sistema está em equilíbrio, e os processos irreversíveis, 

nos quais a entropia total aumenta e o sistema está em desequilíbrio. Pela sua própria 

definição, um processo irreversível é aquele que não admite o inverso, o que implica que não 

há nenhum processo que gere diminuição de entropia. Depreendemos do segundo princípio da 

Termodinâmica que uma entropia total de um sistema isolado – o qual não possui troca de 

energia com o exterior – não pode diminuir; pode apenas aumentar (processo irreversível) ou 

permanecer constante (processo reversível). 

A entropia de um sistema isolado aumenta até um valor máximo característico do 

sistema (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 96; BEN-DOV, 1996, p. 65). Quando se atinge 

esse valor máximo, a entropia não pode mais crescer e, conforme o segundo princípio, 

também não pode diminuir; ela passa a ser constante. Como exemplo, quando dois corpos de 

diferentes temperaturas são colocados em contato em um sistema isolado, eles atingem um 

estado de igualdade de temperatura correspondente à entropia máxima do sistema por eles 

constituído. Dessa forma, os dois corpos não trocam mais calor e atingem um estado de 

equilíbrio térmico, no qual o sistema está em homogeneidade máxima. 

Com o fito de analisarmos mais profundamente alguns posicionamentos e também 

algumas concepções de Prigogine, necessitamos de adentrar um pouco mais no conceito de 

entropia. Em seus estudos sobre a ordem na Física e na natureza, Bohm e Peat (1989, p 183) 

afirmaram que a entropia é vulgarmente descrita como a medida de desordem do sistema, o 

que denota uma visão carregada de subjetividade – visão essa não defendida por eles. O 

                                                 
104 Essa definição está baseada em uma escala absoluta de temperatura que possui um ponto zero correspondente 

a -273 graus celsius (zero absoluto). 
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processo de aumento da entropia até o seu máximo, normalmente, é associado à 

desintegração, à desordem no sistema105. 

Ben-Dov (1996, p. 65) nos forneceu uma analogia esclarecedora dessa questão. Ele 

assinalou que a informação contida em uma página impressa está ligada à heterogeneidade da 

distribuição de tinta sobre a página. 

 

Se mergulharmos a página em um solvente, a tinta é removida e os signos 

impressos se esfumam. Finalmente, a tinta se distribui de maneira 

homogênea e a informação desaparece. Podemos dizer também que o estado 

não homogêneo, em que a tinta está concentrada em signos impressos 

distintos, é um estado ordenado, ao passo que o estado homogêneo, em que a 

tinta está distribuída uniformemente sobre a página, é um estado 

desordenado. A dispersão da tinta exprime, portanto, perda de ordem e de 

informação, perda que traduz o aumento de entropia do sistema. (BEN-

DOV, 1996, p. 65) 

 

Essa analogia permite-nos concluir que, enquanto temos a diferença de temperatura 

entre corpos, há informação, é um sistema ordenado. Quando ocorre o equilíbrio térmico, o 

sistema atinge um estado de entropia máxima, de uma homogeneidade máxima, visto que não 

existe mais troca de calor, e, nesse caso, o sistema é desordenado, perde a informação. A 

diferença de temperatura é informação106. No equilíbrio térmico, essa diferença inexiste. Não 

há mais informação. Vulgarmente, como mencionamos, foi difundida a visão de que o 

aumento de entropia está associado ao aumento da desordem de um sistema isolado. Todavia, 

Prigogine – e também Bohm107 – será um fervoroso opositor dessa interpretação. 

O segundo princípio da Termodinâmica foi generalizado por Clausius à Cosmologia, 

ao afirmar que a entropia total do universo tende a um valor máximo. Atualmente, nosso 

universo encontra-se em desequilíbrio térmico, todavia, de acordo com aquele princípio, o 

universo atingirá um estado de entropia máxima, e, portanto, haverá o equilíbrio térmico entre 

as estrelas e o espaço. Segundo essa visão, o universo caminha para a sua morte térmica 

(BEN-DOV, 1996, p. 66). Mas isso não deverá ser visto como uma verdade final e 

escatológica. Pelo menos, não foi visto assim por Prigogine, cuja perspectiva sobre a 

Termodinâmica apresentaremos na seção a seguir, juntamente com algumas de suas próprias 

teorias que ele irá desenvolver ao longo de suas pesquisas. 

 

                                                 
105 Destacamos que Prigogine será uma das exceções e não enxergará o aumento da entropia como degeneração. 
106 Lembramos aqui o conceito de Bateson, utilizado por Bohm, de que informação é uma diferença que faz 

diferença. 
107 Apenas registramos que, para Bohm, o aumento de entropia significa uma espécie de mudança de ordem e 

não desordem (BOHM; PEAT, 1989, p. 183). 
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2.2. Estruturas dissipativas 

 

Apresentamos, no tópico anterior, alguns aspectos do processo de desenvolvimento da 

Termodinâmica e também comentamos seus dois princípios, alguns conceitos e algumas 

características desse domínio do conhecimento que lançou uma ponte entre a Física e a 

Química ligadas às relações da energia mecânica com o calor (WEBER, 1991, p. 224). A 

Termodinâmica é a ciência que lida com as variações correlatas à pressão, ao volume, à 

composição química, à temperatura e à quantidade de calor. Ela, como vimos, nos fornece 

uma lei do crescimento irreversível da entropia, por meio do seu segundo princípio. A visão 

tradicional formulada no século XIX – e que será questionada por Prigogine – é a de que o 

nosso universo está condenado à morte térmica, ao desequilíbrio, à degeneração 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 26). 

Antes de explanarmos acerca da visão teórica de Prigogine e as suas implicações, 

discorreremos sobre a contribuição do físico austríaco Ludwig Boltzmann (1844-1906) para a 

formulação da mecânica estatística, uma vez que seus estudos abarcam questões importantes 

para a abordagem prigoginiana. Boltzmann não enxergava o segundo princípio como um 

motivo fatídico de pessimismo e de angústia – devido ao crescimento da desordem e da morte 

térmica. Ele percebeu que esse princípio exigia que fossem encontrados novos conceitos e 

novas perspectivas na Física. Essa inovação, esse físico foi procurá-la no conceito de 

probabilidade (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 26; PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

99). 

Foi por volta de 1860 que Boltzmann e o físico e matemático britânico James Clerk 

Maxwell (1831-1879) perceberam que o estudo de um sistema formado por uma imensa 

quantidade de átomos – como um recipiente com gás, por exemplo – não exige o cálculo 

explícito da trajetória de cada átomo108. Boltzmann, então, concluiu que o papel das colisões 

das partículas é aparente. Por meio desse ponto de vista, o estado de equilíbrio não é mais do 

que o estado macroscópico aproximado mais provável (PRIGOGINE, 1996, p. 27). De acordo 

com a interpretação boltzmanniana da entropia, o segundo princípio da Termodinâmica não 

possui um caráter absoluto e determinista, haja vista que sua validade é estatística, ou seja, a 

entropia de um sistema tem uma probabilidade muito maior de crescer do que de diminuir 

(BEN-DOV, 1996, p. 83). 

                                                 
108 A tentativa de calcular o comportamento médio dos átomos deu início à mecânica estatística. 
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A inovação de Boltzmann consistiu em introduzir a probabilidade na Física, porém 

não como artifício de aproximação, mas sim como efetivamente um princípio explicativo. Em 

sua concepção, a evolução termodinâmica irreversível é uma evolução para estados de 

probabilidade crescente. Com isso, a irreversibilidade não traduziria uma propriedade 

fundamental da natureza, seria apenas um caráter aproximado, macroscópico, da descrição 

boltzmanniana (PRIGOGINE, 1996, p. 27). Lembramos que o segundo princípio da 

Termodinâmica se alicerça na irreversibilidade e é, por conseguinte, incompatível com a 

reversibilidade da Mecânica Newtoniana. Essa incompatibilidade é denominada de paradoxo 

do tempo. Boltzmann tentou resolver esse paradoxo. Para ele, a entropia de um estado é uma 

medida de sua probabilidade. Com isso, ele buscou conciliar a irreversibilidade macroscópica 

do segundo princípio com a reversibilidade microscópica da mecânica newtoniana. 

No início do século XX, para a maioria dos físicos e químicos, a irreversibilidade não 

era levada em consideração, uma vez que estava associada à nossa aproximação, a uma 

medida da nossa ignorância sobre o sistema. Assim, o predomínio das investigações ocorria 

na área da Termodinâmica de equilíbrio. Entretanto, Prigogine interessou-se pelos sistemas 

longe do equilíbrio, em que a irreversibilidade exerce um papel fundamental. Dos anos de 

1947 a 1967, ele aprofundou-se em suas pesquisas sobre os fenômenos irreversíveis e 

elaborou um novo quadro teórico e interpretativo para as questões centrais da Termodinâmica. 

Em seu ponto de vista, era necessário buscar uma interpretação que fosse diferente da 

tradicional (PRIGOGINE, 2009a, p. 4). A Termodinâmica estava confinada aos padrões dos 

estudos dos sistemas em equilíbrio, cuja entropia não varia com o tempo e nos quais os 

fenômenos irreversíveis se estabilizam. Insatisfeito com essa conjuntura específica de sua área 

científica, Prigogine iniciou uma série de estudos sobre sistemas longe do equilíbrio, cuja 

entropia é crescente. Foram necessários cerca de vinte anos para que seus trabalhos 

começassem a apresentar resultados, uma vez que a Termodinâmica do não equilíbrio era um 

campo pouco estudado, sem orientações de pesquisa traçadas, sem referências capazes de 

indicar caminhos109 (PRIGOGINE, 2008, p. 24). Para ele, os sistemas de equilíbrio são 

exceções e os de não equilíbrio são a regra. 

E depois de todos esses anos, fruto de suas pesquisas, chegou a resultados capazes de 

mostrar que a matéria, longe do equilíbrio, adquire novas propriedades, “típicas das situações 

de não-equilíbrio, situações em que um sistema, longe de estar isolado, é submetido a fortes 

                                                 
109 Prigogine reconhecia que havia a teoria dos pontos próximos do equilíbrio de Onsager, porém essa teoria não 

lhe esclarecia muita coisa, pois os esforços de Prigogine estavam nos fenômenos longe do equilíbrio. Lars 

Onsager (1903-1976) foi um físico-químico norueguês, ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1968. 
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condicionamentos externos (fluxos de energia ou de substâncias reativas)” (PRIGOGINE, 

2008, p. 24). Prigogine, então, formulou a expressão estruturas dissipativas para se referir ao 

conceito que enquadra essas novas propriedades, que são a sensibilidade (o que explica os 

movimentos coerentes de grande alcance da matéria) e a possibilidade de estados múltiplos (o 

que denota uma historicidade dos caminhos adotados pelo sistema)110. O nome estrutura 

dissipativa traduz 

 

a associação entre a ideia de ordem e a de desperdício, tendo sido escolhido 

de propósito para exprimir o fato fundamentalmente novo: a dissipação de 

energia e de matéria – geralmente associada às ideias de perda de 

rendimento e de evolução para a desordem – torna-se, longe do equilíbrio, 

fonte de ordem; a dissipação está na origem do que se pode muito bem 

chamar de novos estados da matéria. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

114) 

 

De acordo com o físico Roberto Luzzi, as estruturas dissipativas são um exemplo de 

emergência de padrões ordenados em uma escala macroscópica, relacionados a sistemas 

abertos levados para longe do equilíbrio por fontes externas intensas – o que corresponde a 

um tipo de complexidade111 (LUZZI, 2000, p. 47). O termo dissipativo é originário do fato de 

as estruturas dissipativas ocorrerem em sistemas de não equilíbrio e abertos. Já o termo 

estrutura se justifica em razão de envolverem um comportamento coerente em escala 

macroscópica, o que resulta no envolvimento de um grande número de componentes 

individuais do sistema – moléculas, átomos, etc. 

Há outras características das estruturas dissipativas fundamentais para a compreensão 

do seu significado e dos resultados que acabaram conduzindo Prigogine ao Nobel de Química 

em 1977. Por isso, com o intuito de tornarmos mais claro esse conceito e explicitarmos outra 

característica, partiremos de um exemplo de estrutura dissipativa. Trata-se das estruturas 

surpreendentes designadas de células ou instabilidade de Bénard112. O experimento que dá 

origem a essas estruturas pode ser resumido assim: 

 

Uma fina camada líquida é submetida a uma diferença de temperatura entre 

a superfície inferior, permanentemente aquecida, e a superfície superior, em 

contato com o ambiente exterior. Para um valor determinado da diferença de 

temperatura, o transporte de calor por condução, em que o calor se transmite 

                                                 
110 Existem outras propriedades das estruturas dissipativas, comentadas ao longo desta seção. 
111 Assinalamos que, conforme Luzzi (2000, p. 45), a complexidade se refere a um determinado tipo de 

comportamento diversificado e não totalmente previsto. 
112 Henri Bénard (1874-1939) foi um físico francês que descobriu o fenômeno termodinâmico das células de 

movimento coletivo na situação de calor em líquidos. Prigogine se dedicou, na década de 1960, ao estudo das 

descobertas de Bénard. 
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por colisão entre as moléculas, é duplicado por um transporte por convecção, 

em que as próprias moléculas participam de um movimento coletivo. 

Formam-se, então, turbilhões que distribuem a camada líquida em “células” 

regulares. (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 56) 

 

Os turbilhões de Bénard representam o surgimento de uma nova ordem: as células, 

como o conjunto de estruturas dissipativas, refletem intrinsecamente a situação global de não 

equilíbrio que possibilitou a sua origem (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 114). Após a 

instabilidade de Bénard, o comportamento das moléculas imensamente numerosas apresenta-

se de forma coerente. Isso implica, com base na perspectiva prigoginiana, que, longe do 

equilíbrio, surgem novos estados da matéria, estados que diferem daqueles apresentados no 

equilíbrio. Na visão de Prigogine, nas condições de equilíbrio, a matéria só enxerga aquilo 

que está ao seu redor, por perto. Entretanto, nas condições longe do equilíbrio – como no caso 

das células/instabilidade de Bénard, ou nas grandes correntes hidrodinâmicas, ou nos relógios 

químicos –, “deve suceder que os elementos da matéria comecem a ver mais além e que a 

matéria se torne ‘sensível’” (PRIGOGINE, 2008, p. 25). 

Os novos estados de não equilíbrio da matéria se caracterizam pelo surgimento de 

correlações de longo alcance, por isso Prigogine (1991, p. 233) dizia que “a matéria em 

equilíbrio é cega”. Por meio da ilustração apresentada, podemos vislumbrar melhor outra 

característica fundamental das estruturas dissipativas: a auto-organização, assim denominada 

porque envolve a organização espacial, temporal (ou de outro tipo) do imenso número de 

componentes que constituem a sua estrutura.  

Segundo Luzzi (2000, p. 47), “o prefixo auto ocorre porque tal organização é o 

resultado de características particulares das leis de evolução do sistema, não sendo impostas 

do exterior”. Como, longe do equilíbrio, os processos irreversíveis são fonte de coerência, 

podemos reconhecer certa autonomia que nos permite referirmo-nos às estruturas dissipativas 

como fenômenos de auto-organização. (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 62-63). A 

entropia, cuja interpretação tradicional é a de degradação ou de processo de morte térmica, 

passa a ser vista, com a abordagem prigoginiana, como construção, dinamismo e criação do 

novo (SPIRE, 1999, p. 13). 

A auto-organização é a constituição, em um sistema dissipativo (ou seja, em interação 

com o ambiente), longe do equilíbrio, de algum tipo de estrutura ordenada determinada pelas 

propriedades internas do próprio sistema. Dessa forma, essa característica é o resultado do 

desenvolvimento de instabilidades em um sistema desorganizado – termicamente caótico – 

com a “estabilização de uma estrutura coerente de longo alcance (macroscópica) devido ao 
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balanço entre perdas dissipativas internas e ganhos de energia e massa vindas de uma fonte 

externa” (LUZZI, 2000, p. 48). 

Gostaríamos de fazer uma breve alusão ao trabalho de dois cientistas chilenos, o 

neurobiólogo Humberto Maturana e o biólogo e filósofo Francisco Varela (1946-2001), que 

também se valeram, no campo da Biologia, de um conceito muitíssimo semelhante ao de 

auto-organização: a organização autopoiética. De acordo com esses cientistas, “os seres vivos 

se caracterizam por – literalmente – produzirem de modo contínuo a si próprios” 

(MATURANA; VARELA, 2001, p. 52). Essa condição é o que define, de forma fundamental, 

a organização autopoiética, proporcionada pela relação dinâmica dos componentes 

moleculares de uma célula (unidade autopoiética), que estão inseridos em uma rede contínua 

de interações113. 

É importante percebermos que, conforme essa abordagem, a característica mais 

específica de um sistema autopoiético é que ele se auto-organiza e se configura como 

diferente do meio por sua própria dinâmica, o que implica que sua auto-organização e sua 

especificidade que o difere do meio são inseparáveis. Maturana e Varela (2001, p. 55-56) 

afirmaram que a organização autopoiética destaca o fato de que os seres vivos são unidades 

autônomas, ou seja, capazes de especificar aquilo que lhes é próprio. Mediante essa visão, a 

propriedade mais imediata do ser vivo é sua autonomia, e a autopoiese é o modo como os 

seres vivos são sistemas autônomos. 

 

É claro que o fato de que os seres vivos têm uma organização não é 

exclusivo deles, mas sim comum a todas as coisas que podem ser 

investigadas. Entretanto, o que lhes é peculiar é que sua organização é tal 

que seu único produto são eles mesmos. Donde se conclui que não há 

separação entre produtor e produto. O ser e o fazer de uma unidade 

autopoiética são inseparáveis, e isso constitui seu modo específico de 

organização. (MATURANA; VARELA, 2001, p. 56-57) 

 

A autopoiese é um conceito, aplicado na Biologia, que possui fortíssimas analogias 

com o conceito de auto-organização utilizado para caracterizar as estruturas dissipativas, que 

são sistemas abertos. De acordo com suas pesquisas na Termodinâmica, Prigogine (2008, p. 

26) elaborou um ponto de vista em que a vida é como o reino da autonomia do tempo, o reino 

da multiplicidade das estruturas. Em sua abordagem, a vida se caracteriza pela instabilidade 

que faz surgirem novas ordens, novos arranjos, auto-organizando-se. “De alguma maneira, foi 

                                                 
113 Atualmente, conhecemos muitas “transformações químicas concretas dessa rede e o bioquímico as chama, 

coletivamente, de metabolismo celular” (MATURANA; VARELA, 2001, p. 52). 
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necessária uma química aberta ao mundo exterior, e só a matéria longe do equilíbrio tem esta 

flexibilidade” (PRIGOGINE, 2008, p. 25). 

É preciso que ampliemos nossa abordagem sobre a estrutura dissipativa com a 

utilização dos conceitos de flutuação e de pontos de bifurcação. Segundo a perspectiva 

prigoginiana, longe do equilíbrio, um sistema físico-químico pode se tornar sensível114 a 

fatores negligenciáveis perto do equilíbrio. Esses fatores são as flutuações ou perturbações, 

correspondentes a mudanças súbitas que possibilitam a origem de inovações (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 63; WEBER, 1991, p. 225). 

 

Uma única flutuação, emprestando sua força a outras flutuações, pode 

tornar-se suficientemente poderosa para reorganizar a totalidade do sistema 

em um novo esquema. Os pontos onde esse fenômeno ocorre são “pontos de 

bifurcação”, inacessíveis à descrição determinística; o sistema segue, então, 

um dos vários desvios possíveis do caminho original. (WEBER, 1991, p. 

225) 

 

A noção de sensibilidade pressupõe que a atividade intrínseca do sistema é que 

determina como vamos descrever sua relação com o ambiente. Assim, a sensibilidade une o 

que, comumente, os físicos separam: a definição do sistema e a sua atividade. A sensibilidade, 

como começamos a apontar, está associada à instabilidade, visto que se trata, conforme 

Prigogine e Stengers (1992, p. 64), “da sensibilidade do sistema a si mesmo, às flutuações de 

sua própria atividade”. As flutuações/instabilidades se referem, por sua vez, aos pontos de 

bifurcação. 

Os pontos de bifurcação são aqueles em que “o comportamento do sistema se torna 

instável e pode evoluir na direção de vários regimes estáveis de funcionamento” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 65). Segundo a perspectiva prigoginiana, mesmo que 

nós tivéssemos um grande conhecimento sobre o sistema, nos pontos de bifurcação, nada nos 

permitiria deduzir o porvir e substituir as probabilidades pela certeza. No mais simples ponto 

de bifurcação – aquele em que temos uma chance em duas de encontrar –, já temos como 

evidente o caráter irredutível da situação probabilista. 

Ainda buscando uma melhor compreensão sobre a relação entre flutuações e pontos de 

bifurcação, Prigogine (1996, p. 71), baseado em suas pesquisas, ressaltava que, perto do 

equilíbrio, as flutuações são irrelevantes, porém, longe do equilíbrio, elas desempenham um 

papel importante e central, uma vez que as flutuações são essenciais nos pontos de bifurcação. 

                                                 
114 Conforme Prigogine e Stengers (1992, p. 63), o uso do termo sensibilidade “não implica projeção 

antropomórfica, mas significa um enriquecimento da noção de causalidade”. 
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Elas exigem o abandono da descrição determinista aplicada na Termodinâmica do equilíbrio. 

“O sistema escolhe, por assim dizer, um dos possíveis regimes de funcionamento longe do 

equilíbrio” (PRIGOGINE, 1996, p. 72). Esclarecemos que o termo escolhe, empregado por 

Prigogine, significa que nada, na descrição macroscópica, permite dar privilégio ou 

preferência a qualquer uma das soluções. Isso significa que, dos pontos de bifurcação, surgem 

diversas soluções, e a escolha entre elas é dada por um processo probabilístico (PRIGOGINE, 

2002, p. 23). 

As flutuações de origem externa ou interna levam o sistema para uma ou outra 

ramificação longe do equilíbrio. Um exemplo desse processo é a referida instabilidade de 

Bénard, quando se formam novas estruturas (dissipativas) após o ponto de bifurcação. 

Prigogine percebeu que os pontos de bifurcação demonstram que, até mesmo em nível 

macroscópico, a nossa predição do futuro mistura determinismo e probabilidade (relógios e 

nuvens). “No ponto de bifurcação, a predição tem caráter probabilístico, ao passo que entre 

pontos de bifurcação podemos falar de leis deterministas” (PRIGOGINE, 2002, p. 28). Isso se 

associa à ideia de caos determinístico115, em que o determinismo e a imprevisibilidade 

coexistem. 

A sensibilidade, a flutuação, a instabilidade, o ponto de bifurcação, a auto-

organização, todos esses conceitos intrínsecos à estrutura dissipativa foram associados, nas 

últimas décadas, ao conceito de caos. Todavia, é necessário termos em mente que caos, na 

perspectiva de Prigogine (2002, p. 8), não sugere de modo algum desordem e 

imprevisibilidade total. De acordo com ele, o caos é sempre a consequência de fatores de 

instabilidade, sendo esta a responsável por introduzir novos aspectos essenciais 

(PRIGOGINE, 2002, p. 12). 

Como bem disse Luzzi (2000, p. 49) o conceito de caos, em alta moda na Física atual, 

é um sintoma de não linearidade, a qual, seja em matemática, seja em Física, é uma forma de 

descrição dos fenômenos que sofrem mudanças qualitativas quando estão submetidas a 

modificações sobre o sistema. Assim, a não linearidade se relaciona, por sua vez, à 

complexidade, haja vista que a não linearidade dos processos de evolução é uma característica 

fundamental para que possa surgir o comportamento denominado de complexo.  

Destacamos que a complexidade de um sistema não deve ser confundida com a ideia 

de sistema complicado. De acordo com Luzzi (2000, p. 45), a palavra complexidade é 

reservada a um campo emergente da Física, no qual “a complexidade é um comportamento de 

                                                 
115 Lembramos que Bohm chegou a elaborar um conceito muito próximo de caos determinístico, mas não levou 

adiante suas pesquisas nessa área. 
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grande diversidade e surpreendente, dando lugar a uma estrutura de caráter inesperado”. 

Assim, um sistema pode ser muito simples e, contudo, apresentar um comportamento 

complexo. Luzzi (2000, p. 46) pontuou que a complexidade vai além de sistemas físicos e 

químicos, abrangendo outras áreas116. Nas ciências naturais, nos estudos do comportamento 

complexo de um sistema, destacam-se os trabalhos de Prigogine. 

As relações de evolução de um sistema aberto, complexo e não totalmente previsível 

(ou seja, quando a probabilidade é uma constituinte), representam, na perspectiva 

prigoginiana, o caráter criativo presente na natureza. No entanto, quando se fala de 

probabilidade, isso remete à incerteza e a incerteza é um indício de ignorância para muitos 

físicos. Prigogine sabia muito bem que, para a maioria dos cientistas, a noção de 

probabilidade provém de nossa ignorância. Ela não pode passar de um conceito auxiliar. 

Todavia, conforme Prigogine e Stengers (1992, p. 100): 

 

[...] agora sabemos que as coisas não ocorrem necessariamente assim. 

Existem movimentos para os quais, por mais que precisemos as condições 

iniciais, introduzimos mais e mais casas decimais, desde que a precisão 

continue a ser finita, a lei probabilista continua válida. Teremos sempre 

tantas oportunidades de ver a moeda cair sobre a cara como sobre coroa.  

 

Se, no campo científico, Prigogine foi uma das vozes mais atuantes a chamarem a 

atenção para a complexidade e para a incerteza, no campo filosófico e epistemológico, 

devemos destacar o pensador francês Edgar Morin, que reconheceu várias vezes a sua dívida 

intelectual para com diversos eruditos, entre eles, Prigogine (SPIRE, 1999, p. 153). Morin 

(1999, p. 154) afirmou que existem, principalmente, dois aspectos pelos quais se sente em 

consonância com os trabalhos de Prigogine. Um deles é a auto-organização que, pela via da 

Termodinâmica, a abordagem prigoginiana explicou como fenômenos de organização 

espontânea – como as células/instabilidade de Bénard. E esses fenômenos mostram uma nova 

realidade, bem diferente daquela desenhada pelo mecanicismo clássico. 

O segundo aspecto assinalado por Morin (1999, p. 155-156) é a concepção 

prigoginiana de uma ciência complexa117. Ele pontuou que a concepção de complexidade de 

Prigogine é bem próxima de sua própria concepção, que, contudo, se estabeleceu no nível 

epistemológico. Ambos buscaram relacionar a unidade e o múltiplo, e evitar a disjunção entre 

                                                 
116 O próprio Prigogine apontou para o fato de também existirem  relações complexas, análogas à da físico-

química, na História, na Geografia, na Sociologia, na Economia, na Meteorologia, entre outras. 

Acrescentamos que o termo complexidade ganhou um grande destaque e também significado específico no 

trabalho de pensadores como o do francês Edgar Morin, que mencionaremos em seguida. 
117 No capítulo quarto, debateremos especificamente o conceito de ciência de Prigogine e também de Bohm. 
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o ser humano e a natureza, integrando isso à incerteza, porém, sem se afogarem nela. Nesse 

sentido, sublinhamos que esses aspectos destacados por Morin se encontram presentes em 

vários de seus trabalhos, nos quais insistiu em alertar para os riscos de um pensamento 

simplificador, incapaz de estabelecer uma relação adequada com a realidade, que é 

essencialmente complexa. 

Considerando a relevância do conceito de complexidade neste momento de nosso 

debate, esclarecemos que, conforme Morin (2006, p. 38), complexus significa o que foi tecido 

em conjunto. É um tecido de “constituintes heterogêneos inseparavelmente associados – uno e 

múltiplo, e é um tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, 

acasos, que constituem o nosso mundo fenomenal” (MORIN, 1990, p. 20). Em sua 

abordagem, somente há, de fato, complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 

constitutivos do todo, como o histórico, o científico, o político, o econômico, o sociológico, o 

psicológico, o mitológico, o afetivo e outros. Por isso, em sua visão, a complexidade é a união 

indissociável entre a unidade e o múltiplo. Morin chamou a atenção para o reducionismo 

presente, por exemplo, na fragmentação do conhecimento.  

Segundo tal abordagem, a ciência moderna baseava-se na ideia de que a complexidade 

podia e devia se resolver com base em princípios simples e em leis gerais. “Assim, a 

complexidade era a aparência do real; a simplicidade, a sua natureza” (MORIN, 1982, p. 329). 

Por conseguinte, trouxe à tona o que ele denominou de paradigma da simplificação, atrelado 

a esses princípios simples e a essas leis gerais que dariam conta da complexidade. Conforme 

Morin (1982, p. 330), o paradigma da simplificação, que elimina a irreversibilidade temporal 

e, mais amplamente, tudo o que é eventual e histórico, está ligado ao 

 

[...] conjunto dos princípios de inteligibilidade próprios da cientificidade 

clássica, e que, ligados uns aos outros, produzem uma concepção 

simplificadora do universo (físico, biológico, antropossocial). Chamo de 

paradigma de complexidade o conjunto de princípios de inteligibilidade que, 

ligados aos outros, poderiam determinar as condições de uma visão 

complexa do universo (físico, biológico, antropossocial). 

 

Dessa forma, a simplificação sustenta-se nos princípios de disjunção, de redução e de 

abstração (MORIN, 1990, p. 16). Baseia-se no isolamento/separação do objeto em relação ao 

seu meio ambiente, na separação absoluta entre o objeto e o sujeito que percebe e concebe. É 

um paradigma alicerçado no “princípio de confiabilidade absoluta da lógica para estabelecer a 

verdade intrínseca das teorias [...], tendo toda contradição considerada como um erro” 

(MORIN, 1982, p. 330-331).  
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O paradigma da complexidade, por sua vez, alicerça-se no princípio de 

inteligibilidade também do local e do singular, do reconhecimento e da integração da 

irreversibilidade do tempo na Física e na Biologia. As descrições e as explicações devem 

considerar a história e o acontecimento. Esse paradigma também se sustenta no princípio da 

distinção, mas não da separação entre objeto e o seu meio ambiente, no princípio da relação 

entre sujeito e o objeto observado, e na limitação da lógica e das teorias (MORIN, 1982, p. 

331-332). 

Na perspectiva de Morin (2012, p. 18), o conhecimento é um fenômeno 

multidimensional, todavia, “a própria organização do conhecimento, no interior de nossa 

cultura, racha esse fenômeno multidimensional. [...] O mais grave é que tal situação parece 

evidente e natural”. Os saberes têm sido separados e esfacelados. Cada um desses fragmentos 

tem ignorado a visão global da qual faz parte. Como o nosso modo de conhecimento desune 

os objetos entre si, precisamos, conforme Morin (2004, p. 24), conceber o que os une, 

tornando-se um imperativo para a educação o desenvolvimento de instrumentos para 

contextualizar e globalizar os saberes. 

Destacamos que um dos importantes interesses de Prigogine foi a reconciliação entre o 

mundo físico e a realidade humana e, consequentemente, a defesa de uma abordagem que não 

trata o conhecimento das Ciências da Natureza como algo separado das Ciências Humanas. 

Essa reconciliação somente pode ocorrer, segundo sua perspectiva, se percebermos que o 

caos, os sistemas instáveis sensíveis às condições iniciais e os sistemas termodinâmicos de 

não equilíbrio demonstram que existe uma metamorfose na ciência. Essa visão, que interliga 

os saberes, converge com a abordagem de Morin sobre o conhecimento. 

Todo esse trabalho de Prigogine, até aqui apresentado, não foi realizado por ele de 

maneira solitária. Ele contou com a participação de vários colaboradores, entre eles, 

Glansdorff, o físico-químico R. Schecheter, da Universidade do Texas, que contribuiu com a 

aplicação das pesquisas de Prigogine na hidrodinâmica, o físico-químico René Lefever e o 

físico Gregory Nicolis, que contribuíram com as pesquisas posteriores à formulação do 

conceito de estrutura dissipativa. Prigogine conheceu, no final dos anos de 1940, em 

Manchester, na Inglaterra, o cientista Alan Turing118 (1912-1954) e reconheceu o seu trabalho 

pioneiro que, “desde 1952, vinha fazendo comentários interessantes sobre a relação entre a 

formação de estruturas e instabilidades no campo da morfogenia biológica” (PRIGOGINE, 

2003, p. 227).  

                                                 
118 Em 1952, Turing publicou um artigo (The chemical basis of morphogenesis) sobre as bases químicas da 

morfogênese. 
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Ressaltamos que Prigogine encontrou sustentação para suas pesquisas em instituições 

como a Universidade Livre de Bruxelas, onde foi professor e pesquisador, e criou um grupo 

de pesquisa, com cientistas voltados para as investigações das teorias prigoginianas – grupo 

esse denominado de Escola de Bruxelas. Na Universidade do Texas, foi criado o Centro Ilya 

Prigogine de Mecânica Estatística, Termodinâmica e Sistemas Complexos, que contribuiu 

significativamente para o desenvolvimento das ideias e das pesquisas de Prigogine, e ainda 

contribui, mesmo após sua morte, em 2003. 

A visão teórica de Prigogine não esteve voltada, como já foi delineado, somente para a 

Termodinâmica. Mencionaremos, apenas em linhas gerais, algumas de suas ideias em relação 

à Mecânica Newtoniana, à Mecânica Quântica e à Cosmologia. Evidentemente, apenas 

esboçaremos suas ideias sobre esses domínios científicos, uma vez que sua abordagem sobre 

essas áreas exige conhecimento técnico específico. Por meio de sua perspectiva sobre a 

entropia e sobre os fenômenos irreversíveis – em que evidenciou o papel criador fundamental 

desses fenômenos e ressaltou que eles não podem ser reduzidos ao aumento da desordem –, 

Prigogine propôs que as leis fundamentais da dinâmica clássica ou quântica fossem 

reformuladas em termos de evolução de probabilidade119. 

Em seu ponto de vista, a reconsideração do caos – conceito apresentado – conduz a 

uma nova coerência, a uma ciência que não fala apenas de leis, mas que leva em conta os 

eventos e o surgimento do novo (PRIGOGINE, 2002, p. 8). Em coerência com a interpretação 

dada aos resultados de sua pesquisa, Prigogine (2002, p. 34-35) afirmava que o determinismo 

da física newtoniana não passa de uma propriedade válida apenas em casos limites, ou seja, 

em sistemas dinâmicos estáveis. Ele propôs que a instabilidade e a irreversibilidade tornem-

se parte integrante da descrição física da natureza em nível fundamental. 

Um corolário dessa perspectiva é a proposta de eliminação das trajetórias – da forma 

como são aplicadas nos estudos dos sistemas caóticos clássicos – da descrição probabilística. 

Segundo Prigogine (2002, p. 51), “o caos não impede uma descrição quantitativa, mas exige 

uma reformulação da dinâmica [...], é uma descrição probabilística e ao mesmo tempo 

realista”. Enquanto a mecânica clássica considera os movimentos de forma separada, a 

irreversibilidade, base dos sistemas de não equilíbrio e dos sistemas caóticos, só ganha 

sentido quando consideramos partículas mergulhadas em um meio no qual as interações são 

persistentes (PRIGOGINE, 1996, p. 120). 

                                                 
119 Apenas assinalamos que tal reformulação envolve técnicas matemáticas que implicam o estudo das 

autofunções e dos autovalores do operador de evolução, conceitos esses que fogem totalmente do nosso 

objetivo e do nosso arcabouço teórico, por se tratarem de um conhecimento intrinsecamente técnico. 
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Em relação à Mecânica Quântica, Prigogine (2002, p. 65) também afirmava que havia 

uma necessidade de reformulação da teoria em termos probabilísticos. Ele pretendeu 

demonstrar que a teoria quântica dos sistemas dinâmicos instáveis120 leva, como a teoria 

clássica, a uma descrição ao mesmo tempo realista e estatística121. Nessa nova formulação, a 

grandeza fundamental não é mais a amplitude de probabilidade, mas sim a própria 

probabilidade. O retorno ao realismo inerente à abordagem de Prigogine não é um retorno ao 

determinismo. Muito pelo contrário, ele acentua a dimensão probabilista já presente na 

Mecânica Quântica (PRIGOGINE, 1996, p. 138). Com base em sua perspectiva, a física 

quântica e a noção de instabilidade nos conduzem à constatação dos limites de validade da 

noção de trajetória. Isso implica que temos de ir da descrição individual, em termos de função 

de onda, a uma descrição estatística, em termos de conjuntos (PRIGOGINE, 1996, p. 141, 

147). 

A visão cosmológica de Prigogine também buscou uma coerência correspondente à 

sua abordagem teórica. Observamos que a Cosmologia contemporânea está intimamente 

relacionada à teoria geral da relatividade de Einstein, na qual o universo está em processo de 

expansão. “Esta ideia é um elemento essencial ao modelo standard, que hoje domina a 

disciplina. Segundo esse modelo, se voltarmos no tempo, chegaremos a uma singularidade, 

um ponto que contém a totalidade da energia e da matéria do universo” (PRIGOGINE, 1996, 

p. 170). Essa teoria remete a origem do universo a uma singularidade, mas não nos permite 

descrevê-la, haja vista que as leis físicas não se aplicam a um ponto de densidade infinita de 

matéria e de energia. 

Segundo Prigogine (1996, p. 173), os processos irreversíveis associados às 

instabilidades dinâmicas desempenharam um papel decisivo desde o nascimento de nosso 

universo – que muitos consideram ser a singularidade do Big-Bang. Na perspectiva 

prigoginiana, o tempo é eterno, por conseguinte, mesmo antes da criação de nosso universo, o 

tempo já existia. Dessa forma, a irreversibilidade pode ser de origem cosmológica, associada 

ao próprio nascimento do universo. Todavia, os fenômenos irreversíveis não pararam com a 

criação do universo. “Os fenômenos irreversíveis de hoje devem achar sua explicação na 

física clássica ou quântica de hoje, ainda que seu ponto de partida seja cosmológico” 

(PRIGOGINE, 1996, p. 193). 

                                                 
120 Os sistemas dinâmicos instáveis são aqueles que possuem sensibilidade às condições iniciais, isto é, pequenas 

modificações das condições iniciais produzem efeitos que se amplificam ao longo do tempo. Por sua vez, os 

sistemas dinâmicos estáveis são aqueles nos quais pequenas perturbações nas condições iniciais do sistema 

são seguidas de um retorno ao equilíbrio (PRIGOGINE, 1996, p. 32). 
121 Vale lembrarmos que Bohm também deu uma interpretação realista para a teoria quântica, conquanto sua 

abordagem e seu conceito de realismo sejam bem diferentes dos apresentados por Prigogine. 
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As teorias de Prigogine, seus estudos sobre as estruturas dissipativas, que envolvem a 

irreversibilidade e os sistemas dinâmicos instáveis, suas propostas de reformulação da física 

clássica e da física quântica, que apenas mencionamos, sem nenhum tipo de aprofundamento, 

e sua perspectiva específica sobre a Cosmologia desencadeiam uma nova abordagem de um 

elemento fundamental para que seja compreendida a visão de ciência e de mundo 

prigoginiana: o tempo. O que é o tempo, segundo Prigogine? Quais as suas características e 

seus desdobramentos? Sobre esse elemento central para esse nosso protagonista, 

discorreremos no item a seguir. 

 

 

2.3. A visão de Prigogine sobre o tempo 

 

É fundamental para a compreensão do conceito prigoginiano de tempo que um 

paralelo como o conceito de tempo da física newtoniano, predominante nos últimos três 

séculos, seja estabelecido. Esse recurso nos permite visualizar a dimensão das implicações 

desse elemento tão essencial para a teoria e para a visão de mundo geral de Prigogine122. 

Desejar saber o que é o tempo é enveredar por uma senda infindável de especulações, sejam 

quais forem: físicas, biológicas, climáticas, psicológicas, filosóficas, sociológicas, históricas, 

artísticas e outras. Não é o que almejamos aqui. Por isso, assinalamos que iremos apresentar e 

debater uma visão específica sobre o tempo, a de Prigogine, e que, para termos clareza sobre 

ela, faremos o contraste com a perspectiva newtoniana. 

Newton defendia que o tempo, assim como o espaço, é absoluto e existe 

independentemente dos eventos que nele ocorrem. De acordo com Ben-Dov (1996, p. 78), a 

Mecânica Newtoniana está perfeitamente integrada à concepção parmenídica do tempo, ou 

seja, integrada à ideia de que não há diferença alguma entre passado, presente e futuro. Nesse 

sentido, lembramos que, para o filósofo grego Parmênides, o ser, que não está no mundo dos 

objetos dos sentidos, é imutável, e eterno. Essa visão é bem diferente da concepção de 

Heráclito, para quem tudo é devir, tudo muda ininterruptamente (SCHÖPKE, 2009, p. 63). 

Na verdade, Newton dividia o tempo em dois: o tempo relativo e o tempo absoluto. O 

tempo relativo, relacionado às operações de medida, está ligado à esfera do visível, à 

percepção e à observação dos fenômenos. Esse tempo é o aparente. Com ele, é possível 

conhecer “o fluxo sem recorrer a um saber especializado fundado no conhecimento 

                                                 
122 Utilizaremos a palavra tempo em vez de temporalidade – que é a qualidade de ser temporal –, uma vez que 

esse é o termo empregado por Prigogine em suas teorias, obras, conferências e diálogos. 
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instrumental e no uso da matemática” (POMIAN, 1993, p. 38). O tempo relativo, na 

perspectiva newtoniana, é um tempo vulgar, que, durante os séculos XVII e XVIII – quando 

Newton viveu –, correspondia ao tempo da vida cotidiana, o tempo qualitativo, o tempo 

comum a que Newton opõe o tempo da ciência (POMIAN, 1993, p. 39). 

O tempo absoluto é o quantitativo, alcançado indiretamente pelos cálculos 

matemáticos realizados com referência às observações e às medidas obtidas por meio de 

instrumentos. É considerado por Newton como verdadeiro e matemático, assim como o 

espaço absoluto (KOYRÉ, 1982a, p. 152; POMIAN, 1993, p. 39). Segundo Ben-Dov (1996, 

p. 78), a equação do movimento de Newton – força igual ao produto da massa pela aceleração 

– descreve a evolução dos sistemas mecânicos ao longo do tempo, todavia “ela não faz na 

verdade nenhuma distinção entre o passado e o futuro: se descreve um processo, descreve 

igualmente o processo inverso, aquele em que a sucessão de eventos seria invertida”. 

Do que foi exposto, chegamos à noção de que, na Mecânica Newtoniana, a descrição 

do movimento das partículas no sentido temporal normal ocorre da mesma forma que no 

sentido temporal inverso. Isso implica que os processos são reversíveis – a produção desses 

processos pode ocorrer de acordo com certa ordem temporal ou igualmente de acordo com a 

ordem inversa. Não há distinção entre passado e futuro. Outra propriedade da Mecânica 

Newtoniana, evidenciada com entusiasmo pelo físico e matemático Pierre Simon Laplace 

(1749-1827), é a ideia de que, se conhecermos, em um dado instante, as posições e as 

velocidades das partículas que compõem um sistema, as equações de Newton nos 

possibilitarão deduzir com absoluta certeza essas posições e essas velocidades em todo 

instante do passado ou do futuro (BEN-DOV, 1996, p. 78-79). 

 

Laplace pôde, então, afirmar que, se houvesse uma inteligência dotada de 

uma capacidade de cálculo infinita e que conhecesse em um instante dado as 

posições e velocidades de todas as partículas materiais que constituem o 

universo, ela seria capaz de conhecer com certeza absoluta o estado do 

universo, em qualquer instante passado ou futuro. Ainda que permaneça 

teórica, a existência dessa inteligência tem uma importante consequência: 

torna ilusório nosso sentimento de poder agir livremente sobre o futuro, pois 

este está totalmente determinado. (BEN-DOV, 1996, p. 79) 

 

Como o nosso cérebro é constituído de partículas materiais submetidas a leis físicas, 

então, chegaríamos a conclusão de que não há lugar para o nosso livre arbítrio. A liberdade, 

dessa forma, seria apenas um ideal, uma ilusão? Essa perspectiva de um futuro 

inexoravelmente fixado em seus pequenos detalhes é designada de determinismo. Sendo 

assim, a visão laplaciana da Mecânica Newtoniana é inteiramente determinista. O futuro não 
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revela nada que não esteja contido no presente e no passado, ou seja, não há verdadeira 

diferença entre eles (BEN-DOV, 1996, p. 79). 

O breve caminho percorrido pela teoria newtoniana nos permite elencar as principais 

propriedades do tempo, segundo essa física: a reversibilidade – a ordem temporal e o seu 

sentido são reversíveis; a simetria – não há diferença entre passado e futuro, o antes e o 

depois são simétricos; o determinismo – o futuro é previsto pelo passado e presente, não há 

elemento novo. Durante três séculos, o conceito de tempo da física newtoniana predominou 

como elemento praticamente incontestável para a descrição dos fenômenos da natureza e as 

equações dinâmicas que descrevem o movimento mantêm a reversibilidade do tempo 

intocável. “Em particular, a noção newtoniana de ‘trajetória’ concebe massas pontuais 

submetidas a forças externas que produzem movimentos reversíveis” (IBÁÑEZ, 2010, p. 

108). 

No aspecto temporal, a dinâmica newtoniana está baseada na impossibilidade de 

definir uma diferença intrínseca entre o antes e o depois. Isso remete a um princípio 

designado por Leibniz de princípio de razão suficiente, o qual enuncia a equivalência entre a 

causa plena e o efeito completo. Esse princípio contribui para uma visão mecanicista e 

reducionista de causa e efeito, de um tempo visto como sucessão, de um encadeamento 

determinista. O princípio da razão suficiente também colaborou para a criação de uma 

linguagem dinâmica bastante impactante, caracterizada por uma aplicação de termos e 

conceitos que aludem às certezas e às objetividades (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 30-

31). 

O estabelecimento de uma visão científica que considera o tempo nos moldes 

apresentados instaurou um abismo entre o domínio da natureza – descrita por uma ciência que 

exclui a irreversibilidade – e o domínio da existência humana – em que o tempo irreversível é 

essencial para a interpretação filosófica e histórica dos acontecimentos individuais e sociais. É 

possível articular o tempo existencial da Filosofia, da História, do mundo humano com o 

tempo dito objetivo predominante na Física? (IBÁÑEZ, 2010, p. 108). É exatamente nesse 

ponto que o conceito de tempo de Prigogine ganha uma dimensão muito mais ampla e 

apresenta um rico potencial e um diverso panorama de implicações. 

Nosso protagonista, no capítulo ¿Un siglo de esperanza?, do livro El tiempo y el 

devenir: a partir de la obra de Ilya Prigogine, afirmou que sempre experimentou, de forma 

intensa, a convicção de que a noção de realidade é indissociável do tempo e do devir 

(PRIGOGINE, 1996, p. 163). Ao se dedicar aos estudos dos sistemas de não equilíbrio da 

Termodinâmica e ao descobrir o papel construtivo dos fenômenos irreversíveis na natureza 
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com a criação das estruturas dissipativas, organizadas pela irreversibilidade, Prigogine 

defendeu uma reformulação conceitual da Física, tendo como elemento central uma nova 

visão sobre o tempo. Ele reconhecia que, atualmente, quase todos concordam sobre a 

importância do tempo como devir nas áreas da Cosmologia, da Biologia e das Ciências 

Humanas. Entretanto, quando se trata da Física, não há nenhuma unanimidade entre os físicos 

em relação ao tempo (PRIGOGINE, 2008, p. 19). 

Na perspectiva prigoginiana, o ser humano faz parte da corrente da irreversibilidade, 

que é um dos elementos essenciais, constitutivos do universo, mas os cientistas têm 

negligenciado o conceito de tempo. Podemos afirmar que, durante a sua vida, Prigogine teve a 

plena convicção de que o tempo é objeto da ciência. O tempo “deve ser colocado no seu lugar 

na estrutura da ciência moderna e este lugar, na minha opinião, é fundamental, é o primeiro” 

(PRIGOGINE, 2008, p. 20). Dessa forma, o universo é uma evolução irreversível; a 

reversibilidade e a simplicidade clássicas são consideradas casos particulares. 

A observação dos caminhos trilhados por Prigogine com suas pesquisas e também a 

análise de suas abordagens, concepções, ideias e teorias nos possibilitam, sem dúvida, avançar 

e conhecer melhor a sua perspectiva sobre o tempo. Na transição do século XIX para o século 

XX, ficou evidente o afrontamento de dois conjuntos teóricos, que tratam o tempo de forma 

radicalmente diferente. De um lado, a física newtoniana, para a qual o tempo – como uma 

diferença entre o antes e o depois – é uma ilusão; do outro lado, a Termodinâmica, que, por 

meio de seu segundo princípio, nos apresentou o conceito de entropia, relacionado a uma 

concepção de tempo irreversível e unidirecional – concepção que faz alusão à expressão já 

mencionada flecha do tempo ou seta do tempo. 

Conforme a perspectiva prigoginiana, a produção de entropia sempre contém dois 

elementos dialéticos: um elemento criador de desordem e outro criador de ordem, e os dois 

estão relacionados. Sempre. Nos sistemas longe do equilíbrio, ordem e desordem aparecem ao 

mesmo tempo. Como já vimos, nesses sistemas, a turbulência – como no exemplo das células 

de Bénard – é um fenômeno altamente estruturado, em que milhares de partículas realizam 

um movimento extremamente coerente (PRIGOGINE, 2008, p. 36). 

As estruturas dissipativas advindas de pontos de bifurcação são uma demonstração de 

coerência estabelecida pelas novas interações de longo alcance. Vimos também o papel das 

flutuações, que leva a uma série de possibilidades e se relaciona com a probabilidade. Dessa 

forma, a Física, diante dos fenômenos evolutivos, deve levar em conta a irreversibilidade, o 

aparecimento da probabilidade e a coerência (PRIGOGINE, 2008, p. 32). Qual é, então, 

segundo essa abordagem de Prigogine, o papel do tempo na natureza? 
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A pergunta remete ao significado da diferença entre o antes e o depois. O tempo 

irreversível – em que o futuro é distinto do passado – é a base, obviamente, dos fenômenos 

irreversíveis, e estes dão origem a novas estruturas, como as dissipativas/dispersivas. Isso 

significa que o tempo possui um papel construtivo, criador, e que ele existe independente de 

nós. Destarte, “[...] a partir do momento em que aparecem novas estruturas, como 

consequência da irreversibilidade, já não nos é permitido acreditar sermos os responsáveis 

pelo aparecimento da perspectiva do antes e do depois” (PRIGOGINE, 2008, p. 61). Essa 

convicção se relaciona com a epígrafe de Bergson, feita no início deste capítulo e que, nesse 

aspecto, possui uma visão muito semelhante em relação ao tempo. Segundo esse filósofo, ao 

aprofundarmo-nos na natureza do tempo, vemos que sua duração significa inovação, criação e 

a elaboração, de modo ininterrupto, do novo (BERGSON, 2006, p. 8). 

Existem, na natureza, inúmeros processos que evidenciam a irreversibilidade temporal, 

entre os quais, a decomposição radioativa, a fricção, a evolução cosmológica, a viscosidade 

que desacelera o movimento nos fluidos, a difusão térmica, as reações químicas, os 

fenômenos de transporte (MASSONI, 2008, p. 2). Recordamos que os processos irreversíveis, 

aliados às flutuações, possibilitam a auto-organização e a autonomia. Dessa forma, ligeiras 

mudanças no ambiente externo podem originar comportamentos internos completamente 

diferentes, possibilitando a adequação do sistema ao mundo externo. 

Os sistemas dinâmicos que estão nos fundamentos da Química e da Biologia são 

sistemas instáveis e avançam para um futuro que não pode ser determinado antecipadamente, 

uma vez que esses sistemas tendem a percorrer várias possibilidades que estão à sua 

disposição. Assim, diferentemente da visão predominante da física newtoniana, o tempo 

irreversível não é uma ilusão. Também, em dissonância à interpretação clássica do segundo 

princípio da Termodinâmica de um tempo-degradação da entropia, a abordagem prigoginiana 

de tempo se alicerça na afirmação de que o tempo é real e evolutivo. Prigogine (2008, p. 58) 

afirmava que o tempo não nasceu com o nosso universo e que ele precede a existência e 

poderá fazer surgir outros universos. 

 

A evolução do universo não se deu na direção da degradação, mas na do 

aumento de complexidade, com estruturas que aparecem progressivamente a 

todos os níveis, desde as estrelas e as galáxias aos sistemas biológicos. [...] 

Não podemos prever o futuro da vida ou da nossa sociedade ou do universo. 

A lição do segundo princípio é que este futuro permanece aberto, ligado 

como está a processos sempre novos de transformação e de aumento da 

complexidade. Os recentes desenvolvimentos da Termodinâmica propõem-

nos, por conseguinte, um universo em que o tempo não é nem ilusão nem 

dissipação, mas no qual o tempo é criação. (PRIGOGINE, 2008, p. 72) 
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Podemos, agora, reunir as principais propriedades que constituem o conceito de tempo 

de Prigogine: a irreversibilidade123 – implica a impossibilidade de um retorno às condições 

iniciais; a assimetria – passado e futuro não são iguais, existe uma diferença entre o antes e o 

depois; o indeterminismo – a irreversibilidade e a assimetria impossibilitam o determinismo, a 

certeza deixa de ser fundamental na descrição de um processo físico irreversível e a 

probabilidade passa a ser inserida como característica essencial nesse tipo de descrição; a 

unidirecionalidade – a direção do tempo é a do passado para o futuro, o que desdobra no uso 

da expressão flecha do tempo; a criatividade – associada ao papel construtivo e criador 

atribuído ao tempo por Prigogine (CARVALHO, 2012, p. 96-97). 

A redefinição de tempo, elaborada por Prigogine, estabeleceu uma diferença bastante 

perceptível em relação ao conceito de tempo da física newtoniana. A introdução da flecha do 

tempo na Física, não como uma ilusão ou degradação, aproximou o mundo natural do mundo 

humano. Ainda que insuficiente, essa aproximação se constitui como uma condição necessária 

“para a possível articulação do tempo físico e humano. Isto é, uma condição sine qua non para 

abordar o problema epistemológico pendente”124 (IBÁÑEZ, 2010, p. 108). De acordo com 

González (2008, p. 41), existe uma só realidade, não há uma realidade distinta para a ciência e 

outra para a existência cotidiana. Seguindo esse raciocínio, não há dois tempos125. Logo, a 

flecha do tempo, como utilizada por Prigogine, exerce sua força criadora tanto na ciência 

quanto na existência. 

Todavia, a irreversibilidade – base do conceito de tempo de Prigogine – é vista por 

muitos físicos como subjetiva. De acordo com a interpretação subjetivista da 

irreversibilidade, o crescimento da entropia – relacionado à flecha do tempo – não descreve o 

próprio sistema, mas simplesmente apenas o nosso conhecimento dele. O que não cessa de 

crescer, mediante essa interpretação, é a ignorância que temos em relação ao estado em que o 

sistema possa se encontrar. No instante inicial de um sistema, podemos ter muitas 

informações sobre ele, no entanto, com o passar do tempo, as informações ligadas à 

preparação inicial se perdem irreversivelmente. O crescimento da entropia representa, assim, 

a degradação da informação disponível (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 158-159). 

                                                 
123 Obviamente, Prigogine reconhecia a existência de casos em que a reversibilidade pode ocorrer, entretanto, em 

sua perspectiva, não representam a maioria. 
124 O problema epistemológico mencionado por Ibáñez está ligado à questão de como resolver a separação do 

mundo da natureza do mundo humano, com concepções de tempo tão diversas. O conceito de tempo 

prigoginiano abriria portas para a resolução desse problema. 
125 Não queremos dizer que o tempo não é múltiplo, mas sim que não há o mundo físico com o tempo ilusão e o 

mundo humano com o tempo real. Há uma multiplicidade de temporalidades, contudo, essa escala de 

temporalidades submerge da corrente única da irreversibilidade (IBÁÑEZ, 2010, p. 121-122). 
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Isso significa que, por não conhecermos as informações, o sistema é visto como 

irreversível. Dessa forma, a interpretação subjetivista associa a irreversibilidade ao aumento 

de nossa ignorância, fazendo do observador o verdadeiro responsável pela assimetria 

temporal que caracteriza a flecha do tempo, o devir do sistema. Como o observador não pode, 

em um só golpe de vista, abarcar todas as posições e as velocidades das partículas que 

constituem um sistema complexo, ele não pode conhecer o estado instantâneo que contêm, ao 

mesmo tempo, o passado e o futuro; ele não tem acesso à suposta verdade fundamental desse 

sistema. Assim, por nossa limitação, não captamos a lei reversível que nos permitiria 

desenvolver, de momento a momento, a sua evolução. Em conformidade com essa 

interpretação subjetivista da irreversibilidade, 

 

[...] a única especificidade dos sistemas complexos é que o conhecimento 

que temos deles é sempre aproximativo e que a incerteza, determinada por 

essa aproximação, vai crescendo com o tempo. Em vez de poder reconhecer 

no devir irreversível das coisas o análogo do devir que o constitui a si 

mesmo, o observador tem de admitir que a natureza, estranha a esse devir, 

limita-se a remeter-lhe a imagem do crescimento da sua própria ignorância; a 

natureza é muda, e o devir natural, longe de falar ao homem do seu 

enraizamento no mundo, é apenas o eco dos empreendimentos humanos e de 

seus limites. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 159) 

 

Prigogine, evidentemente, refutou com veemência essa interpretação, argumentando 

que, de acordo com o subjetivismo, deveríamos, então, entender que a condução térmica, a 

viscosidade, a combustão na fornalha, o fogo que devora a matéria, todos esses processos 

irreversíveis e todos os outros dependem dos observadores e não dos objetos. Os antigos 

químicos já tinham a percepção de que as propriedades térmicas e químicas da matéria 

possuem um caráter específico, mas justamente essas propriedades específicas são negadas 

por muitos cientistas, que as alojam ao valor aproximativo de nosso conhecimento 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 160). 

Na medida em que a irreversibilidade é fonte de fenômenos de organização e exerce 

um papel determinante na Biologia, torna-se impossível fazer desses fenômenos uma mera 

aparência relacionada à nossa ignorância. Se fizermos isso, seremos nós próprios, seres vivos, 

ilusões produzidas pela imperfeição de nossos sentidos. Esse não é, contudo, o caminho 

interpretativo percorrido por Prigogine, para quem a interpretação subjetivista da entropia e a 

negação da irreversibilidade são partes de uma visão mecanicista da natureza e da ciência 

predominante no século XIX e presente no século XX. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

161-162). 
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Um resultado importante dessa perspectiva prigoginiana do tempo é o fato de que essa 

abordagem não nega a representação clássica, do tempo reversível, de determinados 

fenômenos da natureza. Todavia, essa representação clássica, relacionada ao já mencionado 

princípio de razão suficiente, é relativa, é limitada como um caso particular. “Os limites de 

validade do princípio de razão suficiente não estão ligados aos do sujeito que observa, e sim 

às propriedades intrínsecas do objeto observado” (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 111). 

Subjacente a essa configuração teórica, está a percepção de que o estado de equilíbrio surge 

como singular por ocultar os aspectos essenciais da atividade da matéria, presentes no nível 

microscópico: as correlações de longo alcance e a flecha do tempo (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1992, p. 123). 

Outra implicação da abordagem de Prigogine sobre o tempo é a convicção de que há 

uma unidade entre o ser humano e a natureza. Unidade essa que não elimina, de modo algum, 

a multiplicidade. E foi enfático ao afirmar: “Pessoalmente, sinto que chegamos hoje à 

percepção de estarmos entranhados no mundo como um todo. Estamos descobrindo um 

vínculo sem recorrer a nenhum misticismo externo, estranho” (PRIGOGINE, 1991, p. 230). 

De acordo com suas teorias, a mesma flecha do tempo que atravessa a matéria também nos 

atravessa. Tudo envelhece na mesma direção, uma vez que a entropia “que determina a 

velhice e a morte das estrelas, determina também nossa própria velhice e morte” (IBÁÑEZ, 

2010, p. 121-122). Dessa concepção, podemos vislumbrar que a matéria possui uma história 

(processo), uma história sinuosa que apresenta alternativas e possibilidades126 (JUSTINIANO, 

2004, p. 12). 

De acordo com Prigogine (1991, p. 241-242), a vida e a própria existência do universo 

podem ser concebidas e entendidas como a inscrição, no espaço e na matéria, da 

irreversibilidade do tempo. Sendo assim, o tempo é muito mais complexo do que os números 

de um relógio, do que a sucessão de um movimento, do que uma transformação entre o antes 

e o depois. Cada ser complexo é formado por uma pluralidade de tempos, interconectados uns 

nos outros, mediante articulações, que muitas vezes são sutis e múltiplas (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 211).  

Com relação ao aspecto da multiplicidade da temporalidade, podemos estabelecer uma 

breve analogia com o conceito de tempo axial, utilizado por Jörn Rüsen127 no artigo Towards 

a new Idea of humankind – unity and difference of cultures in the crossroads of our time 

                                                 
126 Sobre o aspecto da historicidade anunciada pela visão de Prigogine do tempo, abordaremos neste capítulo, na 

seção 2.4. 
127 Rüsen é filósofo e historiador alemão. Sua obra aborda temas como a teoria da História, a metodologia 

histórica, a didática da História e a historiografia. Destaque para o livro Razão histórica (1ª edição – 1983). 
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(2006). Com o intuito de entender as origens das formas de identidade cultural das várias 

culturas universais, Rüsen buscou na expressão tempo axial o sentido para caracterizar essas 

origens. De acordo com ele, nós devemos o termo mencionado à filosofia da História de Karl 

Theodor Jaspers128 (1883-1969), o qual afirmava que as chamadas civilizações mundiais 

fizeram e têm feito de suas características tradicionais um tempo axial (RÜSEN, 2006, p.13). 

Dessa forma, diferentes culturas têm diferentes e múltiplos tempos axiais (CARVALHO, 

2012, p. 95). 

Destacamos que, segundo Rüsen (2006, p. 13), os múltiplos tempos axiais não são as 

origens de um status metafísico que atravessa todas as mudanças temporais. Todavia, a 

identidade cultural, por exemplo, que se originou no passado, é tema de assunto da 

temporalidade e da historicidade, intrinsecamente abertas à transformação e ao 

desenvolvimento. Mediante a perspectiva de Rüsen, precisamos, para o discurso intercultural 

de hoje, de um renascimento da visão sobre os tempos axiais, nos quais o universalismo 

original das civilizações mundiais é acompanhado e mudado ao mesmo tempo. 

Essa abordagem de Rüsen, apenas mencionada, que evoca a multiplicidade dos tempos 

axiais, pode ser relacionada à visão de pluralidade de temporalidades defendida por Prigogine. 

As temporalidades múltiplas presentes nos processos físico-químicos, nas reações químicas, 

no desenvolvimento de novas estruturas de ordem, nas relações humanas, nas formações 

sociais, nas longas durações não tornam a complexidade do tema um labirinto onde podemos 

facilmente nos perder; ao contrário, evidenciam ordenações mais enriquecedoras, nas quais as 

várias temporalidades tecem uma rede de novos significados (CARVALHO, 2012, p. 95). 

A fim de registrar como a visão de Prigogine sobre o tempo é diversificada, 

mencionamos o seu conceito de tempo interno. Não se trata do tempo psicológico, pois pode 

ser, também, associado ao tempo astronômico, uma vez que vivemos em um único universo. 

O tempo interno talvez vá para frente e para trás e, nessa perspectiva, o espaço é uma 

apreensão desse tempo específico, algo relacionado como ter uma visão. “Em outras palavras, 

esse tempo interno em geral progride, mas pode também recuperar elementos que estavam no 

passado, e para isso, a melhor analogia é o tempo musical” (PRIGOGINE, 1991, p. 242). 

Conforme essa explicação, uma frase musical, mesmo repetida, não é a mesma, pois o tempo 

interno é um tempo mais livre. 

Prigogine não cessou de investigar, ao longo de sua extensa jornada científica, as 

questões relacionadas ao conceito de estruturas dissipativas, entre elas, o tema do tempo. 

                                                 
128 Jaspers foi psiquiatra e filósofo alemão. Destaque para a obra Filosofia da existência (1ª edição – 1938). 
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Tanto a chamada Escola de Bruxelas quanto o Centro de Pesquisa no Texas, já mencionados, 

tornaram-se referências nos estudos sobre sistemas complexos, sobre fenômenos irreversíveis, 

sobre o tempo e outros, contudo, como ele propunha uma visão que exigia uma reformulação 

da Física, teve de enfrentar, obviamente, muito ceticismo e hostilidade. Mas nada disso foi 

suficiente para ofuscar os resultados promissores de sua pesquisa. Pela abertura 

epistemológica intrínseca às suas ideias, seu trabalho ganhou também muita repercussão fora 

da Física e da Química129. 

Filósofos, sociólogos, historiadores, geógrafos, economistas, educadores, vários 

profissionais de áreas diversas buscaram estabelecer diálogos com as concepções e teorias de 

Prigogine. O que é muito bom. O que é muito perigoso. Bom porque é uma atividade 

enriquecedora a de transpormos as barreiras criadas pelas fronteiras do conhecimento, capaz 

de gerar uma compreensão mais integradora da realidade. Perigoso porque nem sempre se 

compreendem os conceitos de um campo do conhecimento específico, e daí resulta que sua 

aplicação poderá distorcer e, o que é pior, banalizar algo inovador e original em uma área 

específica, mas que poderá se tornar uma etiqueta superficial aplicada equivocadamente em 

outros domínios. 

Evidentemente, as ideias de Prigogine não passaram incólumes às críticas. De acordo 

com Spire (1999, p. 29), Paty discorda de Prigogine sobre a convicção de que a direção do 

curso do tempo é imutável e reforça que a sucessão dos fenômenos da mecânica e da 

relatividade, assim como também a ordem da física quântica, é reversível130. Segundo essa 

crítica, há uma vulgarização da irreversibilidade. Paty, conforme Spire (1999, p. 28), admite a 

metáfora da flecha do tempo, desde que restrita ao tempo da Termodinâmica. Ele recorre a 

expressão curso do tempo, que em sua perspectiva é distinta da irreversibilidade. 

Outras críticas podem ser encontradas em Regina Schöpke (2009), que, ao citar o 

físico teórico e filósofo da ciência francês Étienne Klein, ressaltou a observação deste de que, 

segundo a visão predominante, não é tarefa das ciências refletir ou criar conceitos131. Algo 

que poderia macular a obra de Prigogine, uma vez que, em seu trabalho, as questões físicas 

estão interligadas às questões filosóficas. O que significariam, se tomássemos esse argumento 

                                                 
129 Algo semelhante se deu com o trabalho de Bohm, que obteve interesse e receptividade em várias outras áreas. 
130 Lembramos que Prigogine reconheceu a reversibilidade temporal de alguns fenômenos, mas que essa não é a 

caraterística predominante do tempo. Também recordamos que ele elaborou o conceito de tempo interno, que 

prevê o movimento para trás. 
131 Essa visão é, de certa forma, adotada por Schöpke, não porque ela acredita que os físicos devem agir assim, 

mas porque é assim que geralmente acontece, há uma dissociação do trabalho dos físicos com as questões 

filosóficas. “Na verdade, como a ciência não é reflexiva nem cria os conceitos que utiliza, é natural que as 

teorias tenham certa dificuldade para serem ‘fechadas’ (ou, melhor dizendo, tenham dificuldades para superar 

as contradições internas)” (SCHÖPKE, 2009, p. 279). 
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como válido, as obras de Newton, de Einstein, de Bohr, de nossos protagonistas, Bohm e 

Prigogine, e de muitos outros, se desencarnássemos delas as suas visões filosóficas 

implícitas? Indiscutivelmente, é uma argumentação que aloja a Física ao formalismo 

esquemático da matemática, por exemplo; mas, sabemos, por meio da História da Ciência, 

que muitos desenvolvimentos na Física decorreram de um processo de pensamento criativo, 

de formulação de novos conceitos, de criação de hipóteses originais, de imaginação, de 

elaboração de analogias. 

Schöpke (2009, p. 271) também assinalou, sugerindo como algo negativo, que os 

cientistas não sabem definir o tempo e que não há um consenso entre eles, já que o conceito 

de tempo é distinto para Newton, para Einstein, para o astrofísico inglês Stephen Hawking, 

para Prigogine e para outros. Aqui, precisamos tomar cuidado para não advogarmos a favor 

de ninguém. Contudo, em conformidade com Feyerabend, Koyré, Kuhn, Popper e Thuillier, 

ressaltamos que é justamente a pluralidade de pontos de vista dentro da ciência que contribui 

para o seu avanço. 

Houve também aqueles que criticaram a perspectiva epistemológica de Prigogine a 

respeito das incertezas inerentes ao trabalho científico. O conhecimento da ciência é aberto ao 

novo, uma vez que, na perspectiva prigoginiana, a natureza não é estática. Segundo Spire 

(1999, p. 80), o físico e ex-alto comissário francês de energia atômica Francis Perrin (1901-

1992) havia se referido a Prigogine como alguém que pôs em dúvida a certeza das ciências e, 

nessas condições, ele era, no fundo, um traidor, uma espécie de desertor. Sem estender essas 

críticas, podemos perceber que, ao longo de sua vida, Prigogine teve de enfrentar muitas 

resistências às suas ideias e convicções teóricas, no entanto, insistentemente, defendeu que o 

tempo é irreversível, de forma predominante, e que os saberes estão interligados. 

Acreditamos que seria elucidativo apresentarmos, de forma generalizada, o ponto de 

vista teórico de Bohm sobre o tempo, como uma forma de estabelecer um diálogo entre 

nossos autores. Bohm elaborou uma abordagem sobre o tempo na qual ele considerava a 

distinção entre passado, presente e futuro como associada à ordem explicada132. Segundo sua 

perspectiva, quando temos consciência do agora, esse agora já é passado, mesmo que seja 

por apenas uma fração de segundo, uma vez que é preciso tempo para produzir e organizar 

uma apresentação significativa desse conteúdo que aprendemos no agora. “O conteúdo 

consciente do momento é, portanto, o passado que se foi. O futuro ainda não chegou. O 

presente é, mas não pode ser especificado em palavras ou em pensamento” (BOHM, 1986, p. 

                                                 
132 Segundo a perspectiva bohmiana, na ordem implicada, não há distinção entre passado, presente e futuro. 
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183). Isso significa que é a partir do passado do presente que podemos tentar prever algo do 

passado do futuro. Dessa forma, o presente imediato real é sempre o desconhecido, tendo em 

vista que, se tivermos consciência dele, ele já é passado. 

Para termos uma possibilidade de previsão mais precisa, necessitaríamos de um 

movimento lento e regular. Entretanto, conforme Bohm (1986, p. 183), na consciência 

humana e em vários fenômenos naturais estudados na física moderna, isso não ocorre assim. 

O que acontece no terreno da consciência pode ser algo muito rápido, irregular e complexo. O 

mesmo ocorre com os fenômenos pesquisados na física moderna, principalmente com aqueles 

relacionados aos microprocessos, aos sistemas instáveis e complexos. São, justamente, estes 

os estudados por Prigogine, que evidenciou a relação entre a instabilidade e a formação de 

novas ordens e estruturas complexas, e é essa relação que esculpe um processo temporal, que 

pode ser rápido, irregular e complexo na natureza. 

Na abordagem de Bohm (1986, p. 184), um termo mais adequado para tratar do tempo 

da consciência e também de determinados aspectos pesquisados pela física moderna seria o 

momento, que se refere à nossa experiência real do momento agora como nunca 

completamente localizável em relação a outros momentos, e a extensão e a duração deles “são 

em geral determinadas apenas em um contexto mais amplo, em que eles são incorporados”. 

Bohm, nesse contexto, utiliza a sua abordagem teórica da ordem implícita. 

 

Se a realidade for uma totalidade do espaço-temporal, que é constituído por 

eventos pontuais, o vir a ser, o tornar-se e o processo não têm sentido; são, 

na verdade, uma ilusão. Entretanto, com momentos prolongados, é possível 

envolver o passado de um todo, como uma estrutura envolvida que se 

encontra naquele momento real. Assim, os momentos não são isolados ou 

meramente relacionados externamente por eventos pontuais, mas são 

internamente relacionados com as estruturas e os processos prolongados. 

(BOHM, 1986, p. 184) 

 

Mediante o que foi exposto, a atividade envolvida nessa abordagem remete ao dobrar e 

ao desdobrar da ordem implícita e explícita. O devir é sentido mais diretamente de forma 

implícita, tácita, não localizável, não especificável. Na visão de Bohm, tudo é devir, não 

apenas o que acontece na experiência consciente. Tornar-se não é apenas uma relação 

presente a um passado que se foi. Pelo contrário, é uma relação de desdobramentos que 

realmente ocorrem no momento presente e se tornam uma realidade. Assim, a visão proposta 

é a de um tempo em que pudéssemos tecer juntos o ser do devir e o devir do ser133 (BOHM, 

                                                 
133 De uma certa forma, Bohm propôs uma superação da antiga dicotomia entre O Ser de Parmênides e o Devir 

de Heráclito. 
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1986, p. 185). Diante disso, frisamos a semelhança entre essa visão e a abordagem 

prigoginiana da irreversibilidade do tempo, em que o devir torna possível a realidade, sendo o 

universo “nada mais do que uma das manifestações possíveis do real” (PRIGOGINE, 2009b, 

p. 82). 

Sob a perspectiva da ordem implícita, cada momento é uma sequência de 

desdobramentos de momentos passados. Um determinado momento desdobra-se em 

momentos futuros. Esse padrão básico pode ser associado a uma visão horizontal da ordem 

implícita. Todavia, Bohm argumentou que há uma série de níveis de ordem implicada, o que 

evoca a visão vertical da ordem implícita. Isso possibilita o novo, a criatividade, e escapa da 

sequência meramente reprodutiva de uma série de dobramentos e desdobramentos, visto que 

cada contexto da realidade possui, segundo essa perspectiva, certa autonomia em relação a 

outro contexto134. Com isso, uma relação com as ideias de Prigogine sobre o tempo pode ser 

feita. Lembramos que, segundo a concepção prigoginiana, o tempo possui o caráter 

fundamental de ser criativo, de possibilitar o inesperado, o novo. Na abordagem de Bohm, 

que utiliza o termo momento, a projeção de cada um desses momentos é um ato criativo, 

porque não é completamente determinado por momentos antecedentes, embora esteja 

relacionado com esses momentos, mas de forma criativa. 

Bohm (1986, p. 196) comentava que dado momento em questão tem mais conteúdo 

novo e, do ponto de vista do futuro desse momento, a ação criadora é transportada para o 

futuro em momentos originais. De acordo com a leitura de Cobb Jr. da abordagem bohmiana 

sobre o tempo, a não repetitividade dos eventos estabelece a irreversibilidade do processo 

real, por conseguinte o tempo como uma função do presente processo é real para todos os 

observadores. No entanto, o tempo não é, em si, uma realidade fundamental. “É uma 

abstração do processo. [...] não devemos cometer o erro de concretude deslocada pelo tempo 

reificado” (COBB JR., 1986, p. 161). 

Na perspectiva de Bohm, o tempo é uma abstração do movimento, do devir e do 

processo que existem. “Este ponto de vista está implícito em Heráclito e também é, em 

essência, a visão de Whitehead, de Prigogine [...]” (BOHM, 1986, p. 177). Ao citar Prigogine, 

Bohm reconhecia o trabalho desse nosso outro protagonista de não negligenciar o tempo na 

Física e de não se descuidar de estabelecer a relação entre o seu conceito de tempo e o 

processo por ele representado. 

 

                                                 
134 Conforme Bohm (1986, p. 187-189), não há um último contexto que seja fundamental e, em sua análise, cada 

momento do tempo é uma projeção da totalidade da ordem implícita. 



140 
 

Qualquer contexto explicado não será um mero “jogo de sombras” de um 

contexto implícito mais profundo. Tudo é, em última análise, aberto, assim 

como novos contextos podem surgir. Por causa dessa abertura, há uma 

possibilidade para a criatividade e oportunidade. Isto, é claro, inclui a ação 

dos seres humanos. Se nós eliminarmos qualquer ambiguidade e incerteza, 

não será possível a criatividade. (BOHM, 1986, p. 198) 

 

Se antes havia a crença de que o mundo da natureza seria apreendido pelas certezas 

científicas, agora vivemos a condição de nós, humanos, que somos natureza, compartilharmos 

com ela a situação de incerteza, de ambiguidade e de abertura ao novo. Tanto a análise 

prigoginiana quanto a bohmiana ressaltam o caráter criativo, aberto e incerto do tempo. Nas 

palavras marcantes de Prigogine:  

 

Vinculamos a irreversibilidade a uma nova formulação, probabilista, das leis 

da natureza. Esta formulação fornece-nos os princípios que permitem 

decifrar a construção do universo de amanhã, mas é de um universo em 

construção que se trata. O futuro não é dado. Vivemos o fim das certezas. 

(PRIGOGINE, 1996, p. 193) 

 

No próximo tópico, por meio da análise de duas características inerentes à teoria 

prigoginiana, a irreversibilidade temporal e a conexão das áreas do conhecimento, veremos 

como elas convergiram para uma relação entre as ideias de Prigogine e o campo da História. 

O próprio Prigogine, no seu contexto, procurou estabelecer alguns diálogos com esse 

território ao ressaltar a historicidade também presente na natureza. Também apresentaremos, 

em linhas gerais, a visão de Bohm sobre a história – processo –, em uma configuração focada 

em estabelecer um paralelo com a visão de Prigogine. 

 

 

2.4. Possíveis analogias com a História 

 

Em seu artigo El redescubrimiento del tempo, Prigogine (1992, p. 81) afirmou que a 

lógica dos processos irreversíveis de sistemas longe do equilíbrio não é uma lógica de 

balanço, mas sim uma lógica narrativa. A atividade coerente que caracteriza uma estrutura 

dissipativa é, em si mesma, uma ação histórica, a qual desencadeia uma reativação mútua 

entre os acontecimentos locais e a emergência de uma coerência global integradora da 

multiplicidade dessas histórias locais. 

Também no artigo mencionado, comentou que, ao reler alguns textos do historiador 

francês Marc Bloch (1886-1944), surpreendeu-se com a convergência entre as transformações 
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do ofício do historiador e as do físico do período de Prigogine. A História, na perspectiva de 

Bloch, é uma ciência na infância – ela pode ser velha em sua forma de relato, mas muito 

jovem no empreendimento argumentativo de análise. A Física, conforme Prigogine, é uma 

ciência que descobriu, recentemente, que ela própria é suscetível de construir uma descrição 

inteligível do devir da matéria, sem, com isso, reduzi-la a uma aparência. Descobrimos um 

mundo aberto, cuja diversidade não pode ser reduzida a um único esquema racional. Nesse 

sentido, estamos na Pré-História da ciência (Prigogine, 1992, p 69-74). 

As pesquisas de Prigogine e a interpretação dada por ele aos seus resultados e às suas 

implicações remetem, como apontamos, às ciências da complexidade. Todavia, o apelo à 

complexidade não é uma empreitada reducionista, mas um procedimento epistemológico e 

metodológico baseado na ideia de unidade múltipla, capaz de estabelecer profícuos diálogos 

entre as áreas do saber. Isso esclarecido, temos, então, a possibilidade de compreendermos a 

sugestão de Prigogine de adotarmos, das ciências da complexidade, conceitos que podem 

servir como metáforas úteis para a ampliação de analogias, de relações e de paralelos entre as 

denominadas Ciências da Natureza e Ciências Humanas – no caso aqui representado, um 

diálogo entre a Física e a História. Ressaltamos que, mediante a abordagem de Prigogine 

(2009b, p. 13), não há nenhum modelo ou padrão de uma área ou disciplina do conhecimento 

para outra. Trata-se de reconciliação. 

Como vimos, segundo o ponto de vista desse nosso protagonista, todo evento, físico ou 

histórico, possui uma microestrutura. Como exemplo, ele nos forneceu uma breve análise da 

Revolução Russa de 1917, de certa forma, determinada por uma microestrutura, que poderia 

ter vários desfechos. Entretanto, em uma analogia com as perturbações em um sistema 

dinâmico instável que possibilitará o surgimento de uma estrutura dissipativa, de uma nova 

coerência e de um novo estado da matéria, as flutuações do período conduziram ao 

desdobramento da revolução. Esse desdobramento é aberto, imprevisível. Por conseguinte, o 

fim do regime czarista poderia “ter tomado diferentes formas, e a ramificação que se seguiu a 

ele resultou de diversos fatores, tais como a falta de previsão do czar, a impopularidade de sua 

mulher, a debilidade de Kerensky, a violência de Lênin” (PRIGOGINE, 2009b, p. 14). 

Prigogine usou, na citação anterior, o termo ramificação, o que nos direciona 

imediatamente à metáfora do ponto de bifurcação – conceito utilizado em suas investigações 

científicas que denotam o processo de ramificação, de escolhas em um sistema instável, longe 

do equilíbrio. Reforçamos que a bifurcação é o ponto crítico por meio do qual um novo estado 

se torna possível (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 122). O ponto de bifurcação é uma 

metáfora riquíssima, capaz de nos ajudar a ampliar nossa visão sobre o processo histórico. As 
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ramificações de uma bifurcação – no mínimo, duas – evocam uma percepção de historicidade 

presente na natureza e na existência humana, interligando-as. Assim, a história135 – como 

processo – pode ser vista como uma sucessão de bifurcações, todavia essa sucessão não é, de 

modo algum, linear (PRIGOGINE, 2009b, p. 14). 

Se tivermos uma visão de que as bifurcações são ilusões, ou seja, de que não há 

escolhas com o significado de possibilidades, então, na abordagem prigoginiana, isso 

representaria uma concepção a-histórica; ela, a história, não existiria como processo136. Com o 

fito de alargarmos essa potencial analogia com o processo histórico, lembramos que, na 

análise científica de Prigogine, nas sucessões de bifurcações, alternam-se zonas deterministas 

– entre as bifurcações – e os pontos de comportamento probabilístico – os próprios pontos de 

bifurcação – e nessas bifurcações “existem, geralmente, muitas possibilidades abertas para o 

sistema. Como resultado, o determinismo se quebra, mesmo na escala macroscópica” 

(PRIGOGINE, 2009b, p. 25). 

Um sistema longe do equilíbrio se desenvolve por uma sucessão de instabilidades e de 

flutuações ampliadas e percorre um diagrama de bifurcações, utilizando um caminho que, 

conforme Prigogine e Stengers (1997, p. 123), constitui, por assim dizer, uma história – 

processo. Sobre isso, os autores comentaram que 

 

A definição de um estado, para lá do limiar de instabilidade, não é mais 

intemporal. Para justificá-lo, já não basta evocar a composição química e as 

condições aos limites. De fato, que o sistema esteja neste estado singular não 

se pode deduzir isso, pois outros estados lhe eram igualmente acessíveis. A 

única explicação é, portanto, histórica ou genética: é preciso descrever o 

caminho que constitui o passado do sistema, enumerar as bifurcações 

atravessadas e a sucessão das flutuações que decidiram da história real entre 

todas as histórias possíveis. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 124) 

 

O que acabamos de mencionar está na base do surgimento das estruturas dissipativas. 

Dessa forma, nos pontos de bifurcação, o sistema escolhe entre as várias possibilidades, 

gerando uma narrativa que é histórica. Nesse processo, a irreversibilidade do tempo tem um 

papel construtivo importantíssimo. Conforme Prigogine (2009b, p. 53), a irreversibilidade, 

associada à flecha do tempo, pressupõe a existência de uma diferença intrínseca entre o 

passado e o futuro e é um elemento crucial da existência humana. Essa propriedade foi 

estendida à natureza, na qual a quase totalidade dos fenômenos, segundo a abordagem 

                                                 
135 Adotamos a grafia história, como processo, para distingui-la de História, como área do conhecimento. 
136 Avesso a essa concepção a-histórica, Prigogine (2009b, p. 17) comentou que “cabe às futuras gerações 

construir uma nova coerência que incorpore [...] os valores humanos; cabe à ciência construir algo que ponha 

fim às profecias referentes ao ‘fim das ciências’, ao ‘fim da História’ [...]”. 
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prigoginiana, possui a irreversibilidade e a flecha do tempo como marcas essenciais. Isso é 

evidenciado na Termodinâmica, na Química e na Biologia. 

O papel criativo do tempo, da irreversibilidade, da flecha do tempo, da entropia – 

conceitos diferentes, como vimos, que compartilham a assimetria temporal, o caráter 

evolutivo – impôs, no interior das chamadas Ciências da Natureza, a percepção de que 

“descrevemos uma natureza que se pode qualificar de ‘histórica’, capaz de desenvolvimento e 

de inovação” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 161). Ressaltamos que “a observação de 

sistemas com essas características – ditos sistemas complexos – evidencia que a natureza tem 

escolhas de caminhos: é dita bifurcante” (CARVALHO, 2014, p. 41). 

Por conseguinte, nas atividades dissipativas, a atividade química inscreve-se na 

matéria, formando novas estruturas (dissipativas) e criando moléculas capazes de se 

transformarem em protagonistas de novas histórias. A articulação entre a Físico-Química e a 

Biologia “não passa por uma ‘fisicalização’ da vida, e sim por uma ‘historicização’ da físico-

química, através da descoberta das possibilidades de História físico-química da matéria” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 182). Para descrever sistemas físico-químicos mais 

simples, todavia complexos, devemos empregar noções que antes estavam reservadas aos 

fenômenos biológicos, sociais e culturais: as noções de História e estrutura, por exemplo 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 124). 

A física prigoginiana não nega o tempo irreversível, pelo contrário, situa-o como 

fundamental na constituição de uma visão científica sobre a natureza. Essa física considera 

que cada ser complexo é formado por uma pluralidade de tempos, ramificados uns nos outros, 

conforme as articulações sutis e múltiplas que ela pode estabelecer. Dessa forma, a história – 

como processo – de um ser vivo ou de uma sociedade, nunca poderá ser reduzida à 

simplicidade monótona de um tempo único (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 211). O 

posicionamento de Prigogine é bem claro: não há ciência nem cientistas separados do 

processo histórico. As temporalidades presentes em todos os níveis da natureza ressaltam a 

historicidade como uma propriedade intrínseca a esse processo. 

Gostaríamos, neste momento, de apresentar e de analisar alguns pontos de 

convergência do que foi dito anteriormente com a abordagem de Gaddis137 sobre a História 

                                                 
137 Gaddis realizou sua formação acadêmica na Universidade do Texas. É professor titular da cátedra Robert 

Lovett em História Militar e Naval na Universidade de Yale e conhecido pelas suas pesquisas sobre a Guerra 

Fria. Entre suas obras, destacamos A Guerra Fria: uma nova história (2005), Sabemos agora: repensando a 

história da Guerra Fria (1997), A paz longa: inquérito sobre a História da Guerra Fria (1987) e o livro que 

utilizamos em nossa abordagem: Paisagens da História – como os historiadores mapeiam o passado (2003). 

Ele recebeu o prêmio Pulitzer de Biografia ou Autobiografia, em 2012, pelo livro que retrata a vida do 
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como conhecimento e sobre o processo histórico. Gaddis (2003) defende a tese de que muitos 

historiadores se distanciam do caráter científico do estudo da História porque utilizam as 

Ciências Sociais modernas (Economia, Política e Sociologia) como modelo, quando deveriam 

estabelecer conexões com as Ciências da Natureza (Física, Biologia, Química, Geologia), 

principalmente com as áreas das ciências evolutivas e complexas138. 

Em sua abordagem, nas Ciências Sociais, os modelos estáticos são muito valorizados e 

a evolução é quase sempre vista como um incômodo confuso. De forma generalizada, Gaddis 

(2003, p. 68) sugeriu que as Ciências Sociais não são um campo ideal para os historiadores 

buscarem as analogias que os ajudariam em suas definições. Segundo ele, os métodos dos 

historiadores se aproximam mais dos métodos de alguns cientistas naturais do que daqueles 

usados pela maioria dos cientistas sociais (GADDIS, 2003, p. 89). A razão é que muitos 

cientistas sociais se alicerçam em procedimentos metodológicos que se baseiam em uma visão 

ultrapassada das chamadas ciências exatas. Como a própria ciência se alterou, aquele método 

científico estereotipado, denominado por esse historiador de ultrapassado – que é o modelo 

para as Ciências Sociais –, não é mais adequado para servir de referência nem para os 

próprios cientistas sociais nem para os historiadores – como também não é mais para boa 

parte dos cientistas naturais139. Obviamente, aspectos racionais desse método são bastante 

eficazes, porém, em apenas alguns contextos. 

Ao referir-se a dois historiadores que o influenciaram, Bloch e o inglês Edward Hallet 

Carr (1892-1982), Gaddis (2003, p. 54) comentou que ambos consideravam a ciência um 

modelo para historiadores, “mas não em razão de estarem – ou, pelo menos, deveriam estar – 

tornando-se mais científicos. Essa opinião advinha mais do fato de que eles viam os cientistas 

tornando-se mais historicistas”. Evidenciamos, aqui, uma importante convergência com 

Prigogine, que, como vimos, também apontava para uma historicização da ciência, como 

forma de não torná-la estéril. Conforme a perspectiva prigoginiana já mencionada, as noções 

de História, de processo e de estrutura, por exemplo, devem fazer parte da descrição física dos 

sistemas complexos da natureza. Segundo a análise de Gaddis sobre as transformações 

ocorridas nas Ciências da Natureza no final do século XIX e início do século XX, podemos 

descobrir, nessa área do conhecimento, que o que existe no presente nem sempre perdurou no 

                                                                                                                                                         
diplomata e historiador estadunidense George Kennan (1904-2005), intitulado de George F. Kennan: an 

american life (2011). 
138 É importante comentarmos que, em sua análise, Gaddis generaliza as Ciências Sociais. Sabemos que essa área 

do conhecimento não é homogênea e, por isso mesmo, possui diversas correntes e escolas sociológicas e 

diferentes metodologias, procedimentos teóricos e aspectos epistemológicos. Mesmo generalizando, sua 

abordagem é bastante válida para a analogia que apresentamos, contanto que levemos em consideração essa 

ressalva. 
139 Sobre esse método científico, discorreremos no capítulo terceiro. 
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passado e que objetos e organismos evoluem ao longo do tempo, em vez de permanecerem 

iguais140. Assim, “os cientistas começaram a depreender estruturas dos processos; eles, em 

resumo, levaram a história à ciência” (GADDIS, 2003, p. 55). 

A descoberta de estruturas que podem ser físicas, químicas, biológicas, geológicas, 

históricas leva à percepção de processos. No caso de Prigogine, a descoberta, por exemplo, 

das estruturas dissipativas trouxe à tona um processo evolutivo – criativo – de um fenômeno 

irreversível, temporal, histórico, que inscreve a historicidade na natureza. De acordo com 

Gaddis (2003, p. 63), “o início de uma pesquisa pela estrutura, como todos os historiadores e 

cientistas evolucionistas devem fazer, é uma ação dedutiva: a tarefa consiste em depreender o 

processo que a produziu”. Em sua análise, semelhante à de Prigogine, que aproxima a História 

da área da Ciência da Natureza, Gaddis (2003, p. 66) comentou que, se a ciência atual confia 

“a tal ponto em intuição e julgamento, se na análise final suas descobertas não se dissociam 

das características de quem a descobriu – então, nossa visão estereotipada do método 

científico, que nega tudo isso, precisará ser revista”. Com o intuito de enriquecer o nosso 

debate, destacamos um paralelo feito por Gaddis entre as contingências históricas e a teoria do 

caos:  

 

As contingências [...] são fenômenos que não constituem padrões. Elas 

podem incluir ações individuais motivadas por razões estritamente pessoais: 

Hitler numa escala grandiosa, por exemplo, ou Lee Harvey Oswald141 numa 

proporção menor. Podem envolver o que os teóricos do caos chamam de 

“dependência sensitiva das condições iniciais”, situações em que uma 

mudança imperceptível no início de um processo pode desencadear enormes 

mudanças ao seu final. (GADDIS, 2003, p. 46) 

 

A dependência sensitiva das condições iniciais diz aos historiadores que precisamos 

ter uma nova percepção da narrativa histórica como um instrumento mais sofisticado de 

pesquisa. No entanto, a maioria dos historiadores ainda não percebeu essa condição 

(GADDIS, 2008, p. 99). Relembramos que, há pouco, neste mesmo tópico, mostramos que 

Prigogine discorreu sobre a importância do caráter narrativo nos processos de escolha nos 

pontos de bifurcação de um sistema longe do equilíbrio. Dessa forma, as ciências naturais 

estão elaborando inferências interessantes – não impositivas, mas dialógicas – das quais tanto 

o historiador quanto o cientista social podem se beneficiar. 

                                                 
140 Gaddis cita, como exemplo, a teoria da relatividade, a teoria quântica, os avanços na Astronomia, na Biologia 

evolutiva, na Paleontologia. Pontuamos que essa característica evolutiva está intrinsecamente interligada 

também à teoria de Prigogine, aos seus estudos dos processos de fenômenos irreversíveis. 
141 Lee Harvey Oswald (1939-1963) foi, segundo investigações oficiais do governo dos Estados Unidos, o 

assassino do presidente John F. Kennedy (1917-1963). 
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Como em qualquer sistema complexo adaptável, ambos – cientistas e 

historiadores – podem se beneficiar da troca de estímulos, porque já 

conhecem bastante o que os cientistas só estão descobrindo agora como um 

dos mais sofisticados de todos os métodos de pesquisa: a narrativa. [...] os 

historiadores estão bem posicionados para servir como ponte entre as 

ciências naturais e as ciências sociais. (GADDIS, 2003, p. 107) 

 

De acordo com Gaddis (2003, p. 70), os historiadores admitem a interdependência das 

variáveis quando traçam suas interconexões através do tempo. Isso é contrário à visão 

reducionista – alicerçada na crença em que podemos entender melhor a realidade 

fragmentando-a em várias partes. “O reducionismo implica, portanto, que existem variáveis 

independentes e que podemos identificá-las” (GADDIS, 2003, p. 72). No entanto, o 

reducionismo não é o único método científico. Ciências como a Astronomia, Geologia, 

Paleontologia trabalham com uma visão ecológica – sistêmica – da realidade. 

Em nossa tese, ressaltamos, principalmente no capítulo quarto, que a visão de ciência e 

de realidade de Bohm e de Prigogine não é reducionista. No sentido de Gaddis, ela também é 

ecológica, sistêmica, complexa. Podemos também perceber o paralelo dessa abordagem com 

a visão prigoginiana do caos na natureza e as suas implicações. Como vimos, a evolução de 

um sistema complexo e aberto, não totalmente previsível, representa a relação entre a 

criatividade nos fenômenos naturais e a sensibilidade às condições iniciais, conforme a 

abordagem de Prigogine.  

A abordagem ecológica, apresentada por Gaddis (2003, p. 72-73), valoriza a 

especificação de comportamentos simples, mas vai além: “considera como os componentes 

interagem para tornarem-se sistemas, cuja natureza não pode ser definida pelo mero cálculo 

da soma de suas partes”. Segundo Gaddis (2003, p. 78), “teorias como relatividade, placas 

tectônicas e seleção natural enfatizam as relações entre variáveis, algumas delas contínuas, 

outras contingentes. A regularidade e o acaso coexistem nessas teorias” – no caso de nossa 

análise, os relógios e as nuvens. O reducionismo nesses campos, mediante perspectiva de 

Gaddis, é somente um meio para se chegar a uma síntese; não é um fim nem um método em si 

mesmo. 

Essas disciplinas e teorias das Ciências da Natureza trabalham depreendendo os 

processos das estruturas – como a teoria prigoginiana das estruturas dissipativas – e buscam a 

adequação entre as representações e a realidade sem privilegiarem a indução ou a dedução. 

Elas permanecem “abertas – a palavra é conciliação – sobre como as percepções extraídas de 

um campo podem esclarecer outro” (GADDIS, 2003, p. 78). Em contraste, seguindo essa 
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interpretação, muitos cientistas sociais, no esforço de especificarem variáveis independentes, 

perderam de vista um requisito básico da teoria: justificar a realidade; o que eles fazem é 

reduzir “a complexidade em simplicidade para antecipar o futuro, mas ao fazer isso 

simplificam em demasia o passado” (GADDIS, 2003, p. 89). 

Algumas reflexões de Gaddis quanto à aproximação entre a História e as Ciências da 

Natureza convergem, como procuramos mostrar, com a percepção prigoginiana, e também 

bohmiana, de unidade da realidade e, consequentemente, da conexão entre as áreas do 

conhecimento sobre a realidade. Um corolário dessa visão é o estabelecimento de uma relação 

mais estreita entre a Física e a História, a ser exposta a seguir. Essa relação está 

predominantemente alicerçada em analogias e em metáforas, o que entendemos ser 

necessário, uma vez que a linguagem possui os seus limites, ainda que os recursos linguísticos 

possuam as suas armadilhas. Mas, para muitos, isso pode representar um ponto fraco para 

essa aproximação. Um argumento recorrente e plausível que corrobora o ceticismo quanto a 

essa conexão é o de que a História é um conhecimento subjetivo, que inexiste sem a 

consciência humana. Eis uma pedra no caminho! 

Precisamos, portanto, esclarecer o ponto de vista de Prigogine sobre a questão. Ele 

defendeu, como mostramos, que a Física pôde alcançar, com os estudos dos sistemas longe do 

equilíbrio, a compreensão de que os fenômenos irreversíveis são a base da natureza, e 

defendeu também que essa irreversibilidade atribui ao tempo um papel construtivo na própria 

natureza. O tempo irreversível, presente nos níveis fundamentais e cosmológicos, é o fio 

condutor da historicidade. Por sua vez, a historicidade é uma propriedade da realidade, seja 

qual for a realidade que nossa racionalidade subdividir, a física, a humana, a psicológica. Isso 

acarreta que tudo é perpassado e fundamentado pela condição e pelo contexto histórico. 

A História da Ciência tem nos mostrado, de acordo com essa perspectiva, que não 

podemos descrever a natureza do exterior, como se fôssemos simples espectadores. A 

descrição é uma comunicação, “e essa comunicação está submetida a coações muito gerais, 

que a Física pode aprender a reconhecer porque elas nos identificam como seres 

macroscópicos, situados no mundo físico” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 212). Aqui, 

Prigogine e Stengers nos fornecem a pista para entendermos melhor sobre a relação sujeito e 

objeto. Há dois níveis dessa relação evocados pelos autores: o epistemológico e o ontológico. 

No campo epistemológico, o conhecimento ocorre como uma construção fluente 

advinda de um diálogo com a natureza. As questões abordadas pelos cientistas são questões 

do seu tempo, e não eternas – se algumas delas se repetem eternamente, é porque talvez nunca 

a compreendamos racionalmente em sua completude e, por isso, estão presentes em vários 
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momentos diferentes. A ciência é um resultado não só de uma interação, mas também de uma 

participação com a natureza, em um determinado momento histórico. Não se trata de 

revelação a-histórica dessa natureza. 

 

Doravante, as teorias físicas pressupõem a definição das possibilidades de 

comunicação com a natureza, a descoberta das questões que ela não pode 

entender – a menos que sejamos nós a não podermos compreender suas 

respostas a esse respeito. 

A própria natureza dos argumentos teóricos, pelos quais explicitamos a nova 

posição das descrições físicas, manifesta o duplo papel de ator e de 

espectador que passa a nos ser destinado. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, 

p. 212-213) 

 

No campo ontológico, a visão prigoginiana nos indica que o sujeito e o objeto são 

indissociáveis142. E o elemento essencial para essa conexão, como já delineamos, é o tempo. 

O tempo irreversível, condição sine qua non para a existência das histórias possíveis. Dessa 

forma, a realidade da irreversibilidade temporal possibilita, ontologicamente, uma relação 

complexa entre sujeito/observador e objeto/observado, na qual não há separação entre ambos. 

 

Quereríamos pôr em dia a articulação coerente hoje possível do que a ciência 

clássica opunha, a saber, o observador desencarnado e o objeto descrito de 

uma posição de sobrevoo. Claro que ultrapassar essa oposição, mostrar que, 

de ora em diante, os conceitos físicos contêm uma referência ao observador 

não significa de forma alguma que esse deva ser caracterizado de um ponto 

de vista biológico, psicológico ou filosófico. A Física limita-se a atribuir-lhe 

o tipo de propriedade que constitui a condição necessária a toda relação 

experimental com a natureza, a distinção entre o passado e o futuro, mas a 

exigência de coerência leva a procurar se a Física pode igualmente 

reencontrar esse tipo de propriedade no mundo macroscópico. 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 213) 

 

A distinção entre o passado e o futuro, a irreversibilidade, é fulcral para que, 

epistemológica e ontologicamente, a relação entre sujeito e objeto seja indissociável. Essa 

distinção é mais facilmente notada na consciência, uma vez que a consciência é constituída 

pela memória, pelo pensamento, pelos sentimentos, que são formados essencialmente pela 

temporalidade. Lembramos que, mediante a perspectiva prigoginiana, em sistemas instáveis, 

longe do equilíbrio, nos quais a irreversibilidade é a tônica, a matéria vê, ou seja, ela reage, 

escolhe, participa. Não estamos sugerindo que tem a mesma percepção e o mesmo 

comportamento que a consciência humana – nem Prigogine disse algo parecido. Apenas 

afirmamos, baseado nas teorias de Prigogine, que a matéria não corresponde à imagem 

                                                 
142 No capítulo quarto, aprofundaremo-nos no debate sobre sujeito e objeto. 



149 
 

mecanicista construída sobre ela. E é justamente o mecanicismo que solidificou a ideia de que 

matéria e consciência são opostas. 

A respeito dessa questão, gostaríamos de trazer nosso outro protagonista, como uma 

forma de complementação de nosso debate. Relembramos que Bohm defendia a visão de que 

a matéria e a consciência não são, de modo algum, separadas. Conforme Bohm (1991, p. 146), 

a informação – diferença que faz a diferença; significação – é a ponte entre o mental 

(consciência) e o físico (matéria); por exemplo, a função de onda – já apresentada – “seria o 

lado mental do elétron, o conteúdo informacional que determina sua natureza”. A significação 

depende de um contexto; é, portanto, histórica. 

Analisados esses pontos, defendemos a perspectiva de uma relação muito mais 

profícua entre Física e História, advinda da visão científica de Prigogine que, entre outros 

aspectos, ressalta a historicização da Física e a presença marcante da temporalidade e da 

historicidade na natureza. Nesse sentido, é importante dizermos que essa relação não é 

considerada por nós como fruto de uma convicção em que se almeja a inter ou 

transdisciplinaridade como aspecto urgente a ser instaurado para evitar a fragmentação da 

realidade e para obter outra concepção mais abrangente e coerente perante as necessidades 

legadas pelo próprio desenvolvimento das ciências. O diálogo entre Física e História alargou-

se como desdobramento de dois elementos fundamentais da realidade: o tempo e a 

historicidade. 

Enfatizamos que esse diálogo não é constituído com base em uma hierarquia, ou em 

uma imposição de um modelo sobre outro. Por meio de analogias e metáforas, apontaremos 

para uma das várias possibilidades de inter-relação em que a busca de entendimento da 

realidade e o conhecimento adquirido nas áreas mencionadas atuam diretamente em uma 

complementaridade profícua de diálogo. Para tanto, vamos relacionar a noção de tempo de 

Prigogine – já apresentada – com o conceito de tempo de Koselleck143. 

Em 1954, Koselleck se doutorou, publicando sua tese em 1959 com o título de Crítica 

e crise: contribuição à patogênese do mundo burguês, na qual defendeu uma perspectiva que 

procurava demonstrar como a formação crítica dos iluministas e da sociedade civil 

desencadeou uma crise final para o Antigo Regime e para o declínio do Absolutismo. 

Entretanto, um dos maiores e mais importantes empreendimentos intelectuais desse 

                                                 
143 Essa relação foi, originalmente, efetivada de maneira preliminar em nossa dissertação. Todavia, naquela 

pesquisa, focamos as analogias nas categorias históricas de espaço de experiência e de horizonte de 

expectativa de Koselleck. Na presente relação, ampliamos nossas analogias e possibilidades de diálogos, 

ressaltando, por exemplo, o rico conceito de Koselleck de estratos do tempo, singularidade, eventos e 

estruturas, além de destacarmos a relação anterior com as categorias históricas citadas. 
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historiador e filósofo foi a organização e a elaboração, em colaboração com Otto Brunner 

(1898-1982) e Werner Conze (1910-1986), de um monumental dicionário histórico dos 

conceitos político-sociais, fundamentais da língua alemã, publicado entre os anos de 1972 e 

1997, em nove volumes144. 

O nome e a obra de Koselleck estão associados à História dos Conceitos. Ele buscou 

compreender os modos pelos quais as mudanças ocorridas no conteúdo e na utilização dos 

conceitos podem nos fornecer um melhor entendimento dos processos e dos resultados 

históricos, como, por exemplo, a constituição da modernidade, período entre meados dos 

séculos XVIII e XIX – tema aprofundado em seus estudos145. Entre várias de suas obras, 

destacamos o livro Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos (2006), 

que reúne uma expressiva coleção das principais contribuições que marcaram as pesquisas de 

Koselleck. Destacamos também o livro Estratos do tempo: estudos sobre História (2014), no 

qual defendeu um ponto de vista que aborda a multiplicidade de tempos históricos 

estratificados. 

O trabalho de Koselleck – implícito à História dos Conceitos – se enquadra, 

inexoravelmente, em uma atividade intelectual que chama a atenção para o papel da 

linguagem e da construção dos significados atribuídos aos conceitos ao longo dos vários 

processos históricos. Conforme João de Azevedo e Dias Duarte, a pesquisa semântica, 

conduzida por meio do método da História dos Conceitos, leva ao conhecimento das 

condições em que a história se torna possível, o que remete, indubitavelmente, à própria 

Teoria da História. Nesse sentido, ainda corrobora afirmando que para Koselleck, as fontes 

linguísticas “sempre se remetem a algo além (ou aquém): as condições antropológicas, pré-

linguísticas, que constituem estruturas formais de repetição, cuja atualização empírica 

diversificada dá origem às histórias concretas” (DUARTE, 2012, p. 71-72). 

Conforme Koselleck (2014, p. 10), os tempos históricos são múltiplos e eles podem 

ser distinguidos dos tempos naturais – que também são plurais –, todavia, influenciam-se 

reciprocamente e podem ser relacionados146. Koselleck pretendeu elaborar uma abordagem 

que viabilizasse uma compreensão dos resultados históricos por meio de uma estratificação 

temporal que possibilitou solapar a oposição entre tempo linear e circular. Em sua 

                                                 
144 O nome original do dicionário em alemão é Geschichtliche Grundbegriffe – Historisches Lexikon der 

politisch-sozialeu Sprache in Deutschland. 
145 De acordo com o historiador Marcelo Jasmin, a tese subjacente à história conceitual de Koselleck é a de que, 

entre as décadas de 1750 e de 1850, a linguagem europeia sofreu um processo radical de transformação que 

revela e configura a ultrapassagem dos fundamentos da sociedade aristocrática. A linguagem, além de 

expressar as mutações em curso do mundo social, também é uma arma imprescindível nos combates que 

gestam essas mesmas mudanças (JASMIN, 2006, p. 10-11). 
146 A nosso ver, eles devem ser relacionados para que possamos ter uma visão mais coerente da realidade. 
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perspectiva, os tempos históricos consistem em vários estratos que remetem uns aos outros, 

mas que não dependem completamente uns dos outros (KOSELLECK, 2014, p. 19-20). Os 

tempos se entrecruzam, mas possuem suas especificidades. 

 

Situo-me no campo das metáforas: a expressão “estratos do tempo” remete a 

formações geológicas que remontam a tempos e profundidades diferentes, 

que se transformaram e se diferenciaram umas das outras em velocidades 

distintas no decurso da chamada história geológica. É uma metáfora que só 

pôde ser usada a partir do século XVIII, depois que a antiga ciência natural, 

a historia naturalis, foi temporalizada e, com isso, historicizada. 

(KOSELLECK, 2014, p. 19) 

 

Ao falar de estratos do tempo, Koselleck possibilitou uma gradação (sem necessidade 

de ser hierárquica) do tempo em várias camadas e dimensões, o que lhe permitiu o tratamento 

dessas estratificações como sendo algo plural e interligado. Somos temporais como a 

natureza, em seus estratos, também o é. Obviamente, uma determinada camada do tempo não 

é fechada, ela entrelaça outras camadas, porém, podemos distingui-la das demais. Propomos, 

portanto, uma visão que enxergue a realidade como composta pelos estratos temporais aos 

quais Koselleck se referiu e também pelas temporalidades múltiplas às quais Prigogine 

também se referiu.  

A natureza gerou condições, temporalmente, a fim de que os seres humanos pudessem 

vivenciar temporalidades históricas, as quais, contudo, não estão separadas dos tempos 

múltiplos da natureza. Toda história – processo – possui sua medida do tempo. Essa medida é 

subjetiva, fruto de uma atividade da consciência. Assim, as narrativas históricas sobre a 

natureza também são humanas, todavia – e aqui está o peculiar dessa relação – as 

historicidades presentes na natureza são próprias dos fenômenos naturais, e não atribuições da 

nossa subjetividade. É como se elas narrassem possíveis histórias, apreendidas coerentemente 

ou não por nós, humanos, e, o que é muito importante, nós, humanos, somos parte desses 

processos da natureza, ou seja, sujeito e objeto, ator e espectador. 

De acordo com Koselleck (2014, p. 21), quando investigamos o tempo nos processos 

históricos, “a primeira constatação experiencial é, evidentemente, a singularidade. Em um 

primeiro momento, experimentamos os acontecimentos como ocorrências surpreendentes e 

irreversíveis”. Em sua visão, o tempo, ao transcorrer como uma sucessão de singularidades, 

também libera inovações que podem ser interpretadas progressivamente, no sentido evolutivo, 

de mudança, não necessariamente linear. Podemos, aqui, estabelecer nossa primeira analogia 

com a perspectiva prigoginiana, que defendia a historicidade presente na sucessão de pontos 
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de bifurcação, que representam o elemento temporal irreversível, capaz de especificar uma 

história narrada na matéria e nos processos da natureza. 

A singularidade de uma sequência de eventos, de acordo com a abordagem de 

Koselleck, pode ser vista empiricamente quando se experimentam surpresas. Ser 

surpreendido significa que as coisas não aconteceram da forma esperada. O elemento 

surpresa, comumente designado por Prigogine pelos termos novo ou criatividade, está 

implícito no processo probabilístico inerente aos pontos de bifurcação e à sua temporalidade 

irreversível. Segundo Koselleck (2014, p. 23), quando nos deparamos com um novum, 

também, inevitavelmente, deparamo-nos com um minimum temporal, que define o antes e o 

depois, ou seja, a irreversibilidade. 

“Esse mínimo temporal entre um antes e um depois irreversíveis cria surpresas. Por 

isso, nunca desistimos de tentar entendê-las” (KOSELLECK, 2014, p. 23). A comunidade de 

historiadores, em decorrência dessa condição, não quer conhecer somente aquilo que ocorreu 

– singularidade do evento –, mas também almeja compreender como algo pôde ocorrer – o 

processo. Essas questões, conforme apontamos no início desta seção, são qualitativamente 

questões das quais os físicos não podem se eximir, se levarmos em conta a perspectiva 

prigoginiana. Compreender o processo histórico da natureza – e na natureza – está ligado a 

uma capacidade de decodificar suas narrativas advindas da multiplicidade de tempos, ou, ao 

modo de Koselleck, dos estratos temporais. 

Todavia, a história – como processo – também repousa em estruturas de repetição que 

não se esgotam nas singularidades. Na medida em que se mostram mutáveis, até mesmo 

estruturas de repetição duradouras assumem caráter de singularidade. Este é um fenômeno 

que, no ponto de vista de Koselleck (2014, p. 22), torna a história tão interessante: as 

mudanças não são resultantes, apenas, dos acontecimentos súbitos e singulares; as estruturas 

de maior duração, que parecem estáticas, não somente possibilitam as mudanças, elas mesmas 

também mudam. A riqueza da teoria dos estratos do tempo, de Koselleck, fundamenta-se em 

sua capacidade de medir diferentes velocidades, acelerações ou atrasos, tornando perceptíveis 

os modos distintos de mudança, que expressam grande complexidade temporal. 

Decorre da convicção de tempos históricos como estratos múltiplos uma ênfase mais 

abrangente na relação entre os eventos e as estruturas. Na abordagem de Koselleck, os 

eventos e as estruturas estão interligados na realidade histórica. As estruturas, geralmente, são 

representadas por meio de uma descrição; e os eventos, geralmente, por meio de uma 

narrativa. A dimensão temporal dos eventos e das estruturas não pode ser reduzida somente à 

descrição e à narrativa. Dessa forma, apenas podemos pesquisar a História se distinguirmos as 
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diferentes dimensões temporais. Em um paralelo, eventos e estruturas estão entrelaçados, mas 

nunca poderão ser reduzidos um ao outro (KOSELLECK, 2014, p. 307). 

Para que efetivemos nosso objetivo de relacionar a teoria de Koselleck e de Prigogine, 

entendemos ser necessária a apresentação das categorias de conhecimento criadas por aquele 

historiador. Segundo Koselleck (2014, p. 307), existem duas categorias antropológicas que 

nos permitem deduzir as noções do tempo contidas, por exemplo, em testemunhos escritos: o 

espaço de experiência e o horizonte de expectativa147. Como, nessa perspectiva, todo ato 

histórico se concretiza fundamentado na experiência e na expectativa dos agentes, esse par de 

categorias históricas estabelece uma condição essencial para que uma História seja possível. 

Não há, por conseguinte, “expectativa sem experiência, assim como não há 

experiência sem expectativa” (KOSELLECK, 2006, p. 307). Sem essas duas categorias 

imbricadas, não há História. Trata-se de uma condição universal, uma vez que “ambas as 

categorias são apropriadas para tratar do tempo histórico, pois o passado e o futuro se 

entrelaçam na presencialidade da experiência e da expectativa” (KOSELLECK, 2014, p. 307). 

Esses dois conceitos encontram-se na execução concreta da história e permitem que nosso 

conhecimento histórico decifre essa execução; ao remeterem ao tempo do homem, remetem 

também ao tempo da própria História, meta-historicamente. 

 

De acordo com a perspectiva de Koselleck (2006, p. 310), “passado e futuro 

nunca chegam a coincidir, assim como uma expectativa jamais pode ser 

deduzida por completo da experiência”. Nesse sentido, Koselleck criou as 

expressões metafóricas espaço de experiência – presença do passado – e 

horizonte de expectativa – presença do futuro. O que importa para ele é 

mostrar que a presença do passado é diferente da presença do futuro. E isto, 

a diferença entre passado e futuro, a assimetria temporal, foi também, 

obviamente em outra dimensão teórica, objeto de estudo de Prigogine. [...] 

na visão prigoginiana, a quebra da simetria temporal é inerente a uma nova 

concepção de ciência, a uma nova interpretação da realidade. (CARVALHO, 

2012, p. 125) 

 

Conforme Koselleck (2006, p. 311), o espaço de experiência é formado por tudo o que 

podemos recordar de nossa vida ou da vida dos outros; já o horizonte de expectativa significa 

a linha por trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, que não pode, no 

entanto, ser completado. Não há possibilidade alguma de descobrirmos o futuro. Há somente 

                                                 
147 Não podemos nos esquecer de que o nível antropológico se insere na natureza e, com base na visão de 

unidade entre homem e natureza, é possível enxergar com mais riqueza e complexidade as especificidades do 

mundo humano e natural, porém sem dissociá-los. Essa é uma situação semelhante à questão da matéria e da 

consciência. Cada uma tem a sua especificidade, mas são inseparáveis, conforme temos apresentado nesta 

tese. 
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prognósticos limitados, possíveis probabilidades. Essa característica é semelhante ao 

indeterminismo do futuro, na visão de tempo de Prigogine. A natureza não é mecânica como a 

história – processo – também não o é. 

Focados na analogia entre a teoria de Koselleck e de Prigogine, destacamos que, para 

Prigogine e Stengers (1992, p. 31), em sistemas instáveis, obtemos um horizonte temporal 

sobre o qual não podemos atribuir nenhuma trajetória determinada. Como vimos, em sistemas 

longe do equilíbrio, somente podemos discorrer em termos de probabilidade. Essa situação é 

análoga à incerteza e à probabilidade inerentes à categoria histórica de horizonte de 

expectativa, que abre espaço para o surpreendente, para a mudança e para o novo. 

O tempo histórico, segundo Koselleck (2006, p. 312), é resultado da tensão, da 

diferença entre a experiência e a expectativa, o futuro histórico nunca é o resultado puro e 

simples do passado histórico. Se fosse assim, não haveria a mudança. Na visão prigoginiana 

do tempo irreversível, a historicidade se faz presente, existe a diferença entre o antes e o 

depois, o que traz, conjuntamente, o surpreendente, o novo. Nesse sentido, na abordagem de 

Koselleck, o espaço de experiência nunca chega a determinar o horizonte de expectativa. Há 

sempre uma diferença/tensão temporal: passado e futuro não são equivalentes. 

Esse paralelo pode ser ampliado, tendo em vista que ambos, Koselleck e Prigogine, 

consideraram a assimetria temporal mais significativa e visível quando ocorre uma situação 

de instabilidade. De acordo com a tese de Koselleck (2014, p. 309), “a diferença entre 

experiência e expectativa tem aumentado cada vez mais na modernidade” e alguns exemplos 

foram dados por ele para fundamentá-la, tanto no livro Futuro Passado: contribuição à 

semântica dos tempos históricos, como em Estratos do tempo: estudos sobre História148. 

 

Essa análise faz perceber que, em um momento de instabilidade e de 

surgimento de novos fatores, a tensão entre a experiência e a expectativa se 

torna mais profunda, atribuindo uma carga maior de mudança ao tempo 

histórico. Isso possibilita um paralelo com as observações de Prigogine de 

que, em um sistema instável, longe do equilíbrio, a temporalidade é 

irreversível, ocorrendo a quebra da simetria temporal ente o antes – como 

analogia, a experiência – e o depois – como analogia, a expectativa. As 

flutuações geram mudanças de longo alcance nos processos físico-químicos 

irreversíveis. Pontos de bifurcação elencam as possibilidades, que são 

históricas. A historicidade acentua, sem dúvida, o caráter temporal desses 

sistemas longe do equilíbrio e uma nova ordem pode surgir. (CARVALHO, 

2012, p. 128) 

                                                 
148 No livro Futuro Passado, Koselleck (2006, p. 314) compara as lentas mudanças no mundo camponês 

medieval da Europa com a aceleração das mudanças ocorridas na transição do período medieval para o 

período moderno, advindas das Cruzadas, Expansão Marítima e do desenvolvimento científico e cultural. E é 

essa tensão gerada pela aceleração das mudanças que amplia a diferença entre a experiência transmitida e as 

novas expectativas surgidas. 
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O conceito de tempo de Prigogine considera a criatividade como elemento 

fundamental para entendermos a realidade; o tempo histórico de Koselleck é portador do 

novo, da mudança. A História, de acordo com a análise de Koselleck (2006, p. 327), é um 

conhecimento capaz de nos fazer reconhecer a mudança e o surgimento do novo, por 

intermédio da relação entre as estruturas históricas duradouras e o tempo histórico 

transformado, resultante da tensão entre a experiência e a expectativa. E a Física, conforme 

Prigogine e Stengers (1992, p. 181), é hoje uma ciência do devir, que precisa levar em 

consideração as possibilidades, a historicidade dos fenômenos, o horizonte temporal, a 

irreversibilidade, resultante da tensão entre o passado e o futuro. 

Em linhas gerais, gostaríamos de situar – nesta seção, em que construímos uma 

analogia entre Física e História, com base nos conceitos de tempo de Prigogine e de Koselleck 

– as ideias de Bohm sobre a história (como processo), uma vez que, em sua abordagem, 

podemos complementar, como já foi aludido neste tópico, o aspecto da consciência tão 

comumente utilizado por aqueles que reforçam a impossibilidade ou, então, o ponto fraco 

desta relação que temos tentado elaborar.  

Como afirmamos, pensamento e matéria não estão separados, conforme a perspectiva 

de Bohm. O pensamento, como parte da consciência, ocorre dentro de uma estrutura física: o 

cérebro e o sistema nervoso. Trata-se, então, de um processo material. A perspectiva 

bohmiana está alicerçada na ideia de que tanto a consciência quanto cada momento possuem 

uma ordem explicada. Cada momento também dobra em si todos os outros momentos 

(analogia com o holograma) à sua maneira. “Desse modo, a relação entre cada momento no 

todo e todos os demais momentos é implicada pelo seu conteúdo total: a maneira como ele 

‘retém’ todos os outros dobrados dentro de si” (BOHM, 1992, p. 272). 

A ordem com a qual costumamos entrar em contato é a ordem explicada – a ordem do 

mundo manifesto, da experiência habitual. Essa ordem traz consigo espaço para algo como a 

memória, “no sentido de que momentos anteriores geralmente deixam um vestígio (que 

geralmente se acha dobrado), que continua em momentos posteriores, embora esse vestígio 

possa mudar e transformar-se quase que ilimitadamente” (BOHM, 1992, p. 272-273). 

Segundo Bohm (1991, p. 67), a história – processo – e a multiplicidade de fenômenos são 

como “pequenas ondas, e sua significação depende da compreensão do que está por baixo 

delas”. 

Assim, num paralelo, a História, que não existe sem a memória, sem os vestígios, 

como interpretação narrativa racional, retrata o que existiu e o que está dobrado, implicado no 
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que existe, sabendo que o que existiu e o que está dobrado muda ao longo do processo de 

envolvimento e desdobramento. Se o historiador tem acesso ao passado pelo presente e, no 

presente, o passado está dobrado, a História é um instrumento de compreensão desse 

movimento da consciência, porém essa consciência não está separada da matéria. Ambas se 

originam da ordem implicada. Não há corte, ruptura, incomensurabilidade entre Física e 

História. Diálogos e analogias são, efetivamente, possíveis. 

Obviamente, em muitos casos, a Física lida com estruturas mais estáveis (recorrentes 

no âmbito da ordem explícita) do que a História (que está mais intimamente ligada aos fatores 

da consciência, recorrentes no âmbito da ordem implícita) – ainda que nem sempre seja assim; 

sabemos, por exemplo, da existência dos sistemas dinâmicos instáveis, longe do equilíbrio, 

que são estudados pela físico-química prigoginiana. Entretanto, ambas estão inseridas no 

processo dinâmico do conhecimento, que se altera ininterruptamente. 

É importante ressaltarmos, portanto, que, sob a ótica da ordem implícita, em cada 

momento há uma sequência envolvida de momentos passados. Para Bohm (1986, p. 186), 

“cada momento em questão, em seguida, desdobra-se em momentos futuros (que por sua vez 

vai levar adiante o mesmo padrão básico, mas com conteúdo constantemente diferente)”. Essa 

abordagem física evoca uma historicidade na natureza, que pode ser apreendida por uma 

perspectiva narrativa. Dessa forma, na visão de Bohm (1986, p. 190), cada momento do 

tempo é uma projeção da totalidade da ordem implicada, ele contém “novas projeções de 

momentos anteriores, que constituem uma espécie de sequência aninhada de imagens 

encerradas de seu passado”. Essas imagens podem assumir a forma de lembranças, como 

reverberações de momentos anteriores. Há uma historicidade ampliada à natureza, intrínseca à 

natureza: uma nova dimensão da História. 

É interessante notarmos que aquilo que está dobrado pode ser visto como algo 

parecido ao conceito elaborado por Koselleck de Espaço de Experiência, que é a presença do 

passado, uma categoria do conhecimento, como vimos, constituída pelas experiências vividas. 

O espaço de experiência é o passado atual, no qual acontecimentos foram incorporados e 

podem ser lembrados. Na experiência, estão “entrelaçadas tanto a elaboração racional quanto 

as formas inconscientes de comportamento que não estão mais ou não precisam mais estar 

presentes no conhecimento” (KOSELLECK, 2006, p.309). 

Segundo Bohm, aquilo que é dobrado (na ordem implícita) é modificado e está em 

constante movimento; passado, presente e futuro parecem estar juntos de acordo com essa 

visão. Por conseguinte, somente naquilo que é manifesto (na ordem explicada) que pode 
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relativamente ser separado o passado, presente e futuro. Bohm (1992, p. 273) afirmou que 

nossa memória é um caso especial desse processo:  

 

[...] pois tudo o que é registrado mantém-se dobrado dentro das células do 

cérebro, e estas fazem parte da matéria em geral. A recorrência e a 

estabilidade independente são, assim, levadas a efeito como parte do mesmo 

processo que sustenta a recorrência e a estabilidade na ordem manifesta da 

matéria em geral.  

Conclui-se, então, que a ordem explicada e manifesta da consciência não é, 

em última análise, distinta daquela da matéria em geral. Fundamentalmente, 

esses são aspectos essencialmente diferentes da ordem global única. Isso 

explica um fato básico que apontamos antes: que em geral a ordem explicada 

da matéria é também, em essência, a ordem explicada sensorial que é 

apresentada na consciência, na experiência ordinária. 

 

Com base nessa visão de Bohm, abandona-se aquela perspectiva cartesiana de que a 

matéria e a consciência estão totalmente separadas. Por meio das abordagens bohmiana e 

prigoginiana, podemos obter, então, um panorama muito mais complexo da realidade. O 

resultado disso é que podemos enxergar a multiplicidade da realidade por intermédio da 

amplitude de conhecimentos sobre suas facetas, todavia, sem nos esquivarmos de sua unidade.  

As ideias e as obras tanto de Bohm quanto de Prigogine evocam uma atividade 

filosófica primordial para esses cientistas. No caso específico de Prigogine, suas abordagens 

científicas e filosóficas humanistas ganharam uma grande repercussão durante a sua vida. 

Como vimos, ele foi professor da Universidade Livre de Bruxelas, da Universidade de 

Chicago e também da Universidade do Texas, o que lhe possibilitou estabelecer uma rede de 

pesquisas relacionadas às suas ideias teóricas. Recebeu, além do Nobel, mais de 20 prêmios 

científicos. Foi Dr. Honoris Causa e Professor Honorário em cerca de 53 universidades em 

mais de 20 países, inclusive na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi membro de 

inúmeras instituições de características diversas, como a Comissão Internacional da Fundação 

Calouste Gulbenkian, incumbida de reestruturar as Ciências Sociais (CARVALHO; 

ALMEIDA, 2009, p. 7). 

Na França, em 1989, recebeu a Legião de Honra pelos seus trabalhos e ideias 

científico-filosóficas. No mesmo ano, na Bélgica, recebeu do rei belga Balduíno (1930-1993) 

o título de Visconde. Na década de 1990, em Bruxelas, tornou-se conselheiro especial para 

assuntos científicos da União Europeia e também se tornou membro honorário da Comissão 

Mundial da Unesco para a Cultura e o Desenvolvimento. Quando morreu, em Bruxelas, em 28 

de maio de 2003, Prigogine deixou um considerável legado – foram cerca de 20 livros e em 
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torno de 1.000 artigos acadêmicos –, cuja compreensão das implicações talvez estejamos 

apenas iniciando. 

Neste capítulo, apresentamos e analisamos alguns importantes conceitos para a 

compreensão da visão teórica de Prigogine. Flutuação, instabilidade, irreversibilidade, ponto 

de bifurcação, estrutura dissipativa, auto-organização foram alguns deles. Vimos que novas 

estruturas (dissipativas) se formam após pontos de bifurcação, os quais demonstram que a 

nossa predição do futuro mistura determinismo e probabilidade – no sentido de 

indeterminismo –, ou seja, relógios e nuvens. No ponto de bifurcação, evidencia-se o caráter 

probabilístico da predição, todavia, entre os pontos de bifurcação, notam-se leis deterministas. 

Como ressaltamos, essa perspectiva se relaciona à ideia de caos determinístico, no qual o 

determinismo e o indeterminismo coexistem. Essa situação está em consonância com a nossa 

tese de superação do par de opostos indeterminismo-determinismo e colabora para uma visão 

da ciência e da realidade que vai além das nuvens e dos relógios. 

Ressaltamos que, na abordagem prigoginiana, o desenvolvimento de instabilidades em 

um sistema caótico gera uma estrutura coerente de longo alcance, o que possibilita uma nova 

ordem. Isso está implícito, por exemplo, no conceito de auto-organização apresentado no 

subcapítulo 2.2. Essa propriedade da natureza de gerar novas estruturas e novas ordens e de se 

auto-organizar está umbilicalmente relacionada à temporalidade e à historicidade presentes 

na própria matéria. Dessa forma, Prigogine ressaltava o caráter criativo presente na natureza. 

Essa criatividade é a marca dos fenômenos naturais sob a ótica alicerçada na superação da 

dicotomia nuvens e relógios. Aqui, registramos um ponto de encontro da visão de Prigogine 

com a de Bohm, uma vez que este também destacava a criatividade como aspecto 

fundamental da natureza. No próximo capítulo, veremos as principais convergências 

filosóficas sobre nossos dois protagonistas, assim como também analisaremos os 

desdobramentos desse resgate da Filosofia para o processo de desenvolvimento do 

pensamento científico contemporâneo. 
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CAPÍTULO 3 

DESDOBRAMENTOS DAS TEORIAS DE BOHM E DE PRIGOGINE E 

CONVERGÊNCIAS FILOSÓFICAS 

 

 

Ver um mundo num grão de areia 

E um céu numa flor selvagem. 

Ter o infinito na palma da tua mão 

E a eternidade em uma hora. 

William Blake 

 

 

 

3.1. Ampliação da visão teórica de Bohm: Holomovimento, relação entre parte e todo, 

unidade entre matéria e consciência, arte e linguagem 

 

Nos dois primeiros capítulos, buscamos expor e analisar alguns aspectos da vida, da 

obra e das principais ideias teóricas de Bohm e de Prigogine, ressaltando algumas relações 

possíveis entre suas perspectivas e também apontando para alguns possíveis desdobramentos 

de suas abordagens científicas. Neste capítulo, pretendemos aprofundarmo-nos nos aspectos 

filosóficos dos trabalhos de nossos dois cientistas, demarcando as influências filosóficas mais 

importantes que receberam e buscando mostrar também as suas próprias implicações – 

bohmianas e prigoginianas – no campo da especulação, em decorrência de suas teorias. 

Com base no que foi exposto no capítulo primeiro, podemos avançar um pouco mais 

na apresentação de outros aspectos da teoria da ordem implícita e explícita de Bohm para que 
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possamos compreender alguns de seus corolários filosóficos. A ordem implícita é uma ordem 

generativa, ou seja, uma ordem interna e mais profunda, a partir da qual pode emergir, 

criativamente, a forma manifesta das coisas (BOHM; PEAT, 1989, p. 201). As partículas da 

Física “são mais comparáveis a estruturas dinâmicas, sempre fundamentadas no todo de que 

se desdobram e ao qual retornam, do que às pequenas bolas de bilhar fundamentais apenas nas 

suas próprias formas localizadas” (BOHM; PEAT, 1989, p. 237). No entanto, por meio dessa 

perspectiva, podemos ter várias outras entidades, além dos elétrons e nêutrons. Nesse sentido, 

cada conjunto de outras entidades relaciona-se com a sua própria ordem implícita, além da 

qual há uma ordem implícita comum que se aprofunda sem limites e é absolutamente 

desconhecida. 

Com isso, podemos apresentar mais um novo conceito introduzido por Bohm (1992, p. 

202), o holomovimento. De forma geral, enfatizando a totalidade, ele afirmou que aquilo que 

transporta uma ordem implicada é o holomovimento, uma totalidade ininterrupta e indivisa. 

Em determinados casos, podemos abstrair aspectos particulares do holomovimento, como a 

luz, os elétrons, o som, porém todas as formas do holomovimento se fundem e são 

inseparáveis. Nessa abordagem, no contexto quântico, a ordem, em cada aspecto 

imediatamente perceptível do mundo, deve ser considerada como originária de uma ordem 

implicada mais abrangente, na qual todos os aspectos finalmente se fundem no indefinível e 

imensurável holomovimento (BOHM, 1992, p. 208). 

Ao dar importância fundamental ao holomovimento, que é indefinível e imensurável, 

Bohm refutou qualquer sentido na busca de uma teoria fundamental, na qual toda a Física 

pudesse encontrar uma base permanente, ou à qual todos os fenômenos físicos pudessem 

finalmente e irremediavelmente ser reduzidos. Na visão bohmiana, cada teoria é uma certa 

abstração de aspectos relevantes de um determinado contexto limitado, que representa uma 

espécie de subtotalidade. Nas subtotalidades, a descrição analítica pode ser válida, isto é, a 

concepção de componentes considerados autônomos e separados em relação mútua pode ser 

coerente (BOHM, 1992, p. 202). 

Todavia, em contextos mais amplos, as descrições analíticas não são mais adequadas. 

Assim, baseando-nos na abordagem bohmiana, teríamos que aplicar nesses contextos a 

holonomia, ou seja, a lei do todo. A holonomia geralmente inclui a possibilidade de descrever 

o ato de decompor aspectos uns dos outros, de modo que eles serão relativamente separados 

em contextos limitados – subtotalidades. Mas, em conformidade com essa visão, qualquer 

forma de relativa autonomia é limitada pela holonomia, de modo que, em um contexto 
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“suficientemente amplo, essas formas são vistas como meros aspectos, relevados149 no 

holomovimento, em vez de coisas em interação, desarticuladas e existentes separadamente” 

(BOHM, 1992, p. 209). 

A holonomia, pelo que foi mencionado, não pode ser vista como um objetivo fixo e 

final da pesquisa científica. Ao contrário, deve ser vista como um movimento no qual novas 

totalidades sempre podem emergir. Diferentemente do que se pode pensar, a lei total do 

holomovimento nunca poderá ser conhecida, ou então, ser especificada ou expressa em 

palavras. Em vez disso, tal lei tem de ser considerada, necessariamente, como implícita. 

Segundo a visão apresentada, só é possível haver uma compreensão clara da realidade se 

avançarmos para um nível mais profundo: a ordem implícita. Esse nível reside em uma 

dimensão ainda mais sutil, denominada de ordem superimplícita. “Para além dela, podemos 

postular muitas outras ordens semelhantes, mergulhando numa fonte ou esfera infinita, n-

dimensional” (WEBER, 1991, p. 46). 

Com o holomovimento, temos a configuração de uma visão ontológica de processo, no 

qual o mais fundamental é o movimento, o fluxo, a mudança. Desse processo básico, 

emergem as estruturas, os objetos, as coisas relativamente estáveis e invariantes. Essa 

concepção de uma realidade como processo está presente, como ressaltou Rioja Nieto (1992), 

em filósofos como Heráclito, Hegel, Bergson, Whitehead, entre outros. Assinalamos que os 

filósofos Cobb Jr. (1986) e Griffin (1986)150 chamaram a atenção para as similaridades e as 

diferenças entre alguns aspectos da visão de Bohm e de Whitehead. 

Sobre a noção de realidade como processo, o próprio Bohm comentou essa 

similaridade com a visão de Whitehead, mas também a diferenciou. Em A realidade e o 

conhecimento considerados como processo, capítulo terceiro do livro A totalidade e a ordem 

implicada (1992), Bohm expôs sua abordagem sobre a realidade e o conhecimento e 

reconheceu, de maneira explícita, que se baseou, inicialmente, em uma perspectiva 

semelhante à de Whitehead, mas ressaltou que, em sua abordagem, haveria implicações 

divergentes de algumas presentes na teoria do filósofo britânico. O ponto essencial de 

similaridade é, como mencionado, a concepção de uma realidade que é processo e que evoca 

um nível mais profundo de movimento. O que difere está bem delineado por Bohm (1986, p. 

                                                 
149 Relevante é uma forma obtida do verbo relevar e que significa alçar (BOHM, 1992, p. 202). 
150 Bohm dialogou com esses filósofos no Clairmont College, na Califórnia, Estados Unidos. Tanto Cobb Jr. 

como Griffin desenvolveram pesquisas sobre a filosofia do processo de Whitehead. Em uma conferência 

organizada por esses filósofos, as ideias de Bohm e de Prigogine foram debatidas na mesma instituição, em 

1984, dando origem ao livro Physics and the ultimate significance of time – Bohm, Prigogine and process 

phylosophy (1986). 
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172) em Reply to comments of John Cobb and David Griffin151, quando propôs que a noção 

de Whitehead de realidade como processo devesse ser estendida a fim de que até mesmo 

nossas próprias noções metafísicas sobre o processo em si fossem incluídas. 

Dessa forma, pela perspectiva bohmiana, teríamos um nível de coerência maior, em 

que o que dizemos e o que fazemos ativamente como dizemos entram em uma maior 

harmonia e consistência. Caso contrário, podemos ser apanhados pela armadilha da 

inconsistência de dizer que tudo está em um processo, em que tudo muda, com exceção das 

nossas próprias ideias sobre o processo em si (BOHM, 1986, p. 172). O que Bohm sugeriu é 

que somente uma visão do conhecimento como parte integrante do fluxo total do processo 

pode, em geral, levar a uma abordagem mais ordenada e harmoniosa em relação à vida. Ele 

refutou uma concepção estática e fragmentária, que não trata o conhecimento como um 

verdadeiro processo e que o separa do restante da realidade (BOHM, 1992, p. 96). 

Com o intuito de avançarmos em sua compreensão da realidade e do conhecimento, 

apresentaremos algumas reflexões, por meio das quais são debatidos determinados pontos de 

vista filosóficos dessa teoria, comparando-os, analogamente, com outras bases filosóficas152. 

Para tanto, analisaremos, especificamente, as observações e os apontamentos feitos por Rioja 

Nieto. Em seu artigo Orden implicado “versus” orden cartesiano: reflexiones em torno a la 

filosofia de David Bohm (1992), Rioja Nieto destacou o caráter heterodoxo da posição de 

Bohm em defender, no cerne da ciência, uma ordem primária, não observável da realidade 

não manifesta, que transcende o quadro no qual o contraste é possível. Ela também ressaltou a 

perspectiva não mecanicista bohmiana, frisou que ele não foi o único no século XX a 

defender uma nova visão da ciência e trouxe para esse rol o nome de Prigogine, como um 

defensor de uma abordagem não reducionista – o que converge com alguns aspectos de nossa 

tese em analisar a ideia de ciência desses dois cientistas. 

 

É certo que não é a voz deste físico norte-americano a única que se tem 

levantado contra a prioridade do paradigma mecanicista na ciência. O 

prêmio Nobel de Química, Ilya Prigogine, estaria no mesmo caso, para citar 

um só exemplo. Porém, nos atrevemos a dizer que ninguém foi tão 

“anticientífico” como David Bohm. (RIOJA NIETO, 1992, p. 380) 

 

                                                 
151 Trata-se de um capítulo do livro Physics and the ultimate significance of time – Bohm, Prigogine and process 

phylosophy, no qual Bohm tece uma resposta aos comentários feitos pelos filósofos Cobb Jr. e Griffin a 

respeito da teoria Bohmiana. 
152 Apresentaremos, neste capítulo, a nossa própria análise das questões filosóficas dessa teoria em analogia com 

as perspectivas filosóficas de Krishnamurti. 
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A filósofa buscou esquadrinhar algumas tradições de pensamento com as quais a 

filosofia de Bohm poderia ter alguma conexão, “ao que pese as quase nulas referências do 

autor a respeito”153 (RIOJA NIETO, 1992, p. 380). Podemos perceber, nitidamente, por meio 

da análise de Rioja Nieto, que Bohm tinha uma posição crítica frente à visão atomista de 

universo – a de que o universo pode ser analisável em partes elementares, distintas e 

separáveis. Na perspectiva bohmiana, partículas, por exemplo, são, na verdade, abstrações que 

se remetem a uma totalidade mais profunda. Uma situação experimental apenas revela algum 

aspecto da partícula. Rioja Nieto fez um paralelo dessa visão antiatomista de Bohm com a do 

filósofo G.W. Leibniz, e, referindo-se a este, disse que: 

 

Segundo este filósofo, o âmbito dos corpos, ao serem estes compostos, 

constitui uma ordem derivada em que não se encontra os princípios de uma 

autêntica unidade [...]. Não há partes materiais indivisíveis por que a matéria 

é extensa e o extenso, por definição, é divisível. Leibniz nos convida assim a 

abandonar a esfera dos átomos matérias e a remontar à ordem primária e 

fundante dos átomos formais, as mônadas, verdadeiras substâncias simples 

ou unidades reais capazes de representar uma unidade na percepção da 

pluralidade do objeto. A relação que este âmbito substancial guarda entre as 

partes e o todo tem certa similitude com o universo holográfico de Bohm. 

(RIOJA NIETO, 1992, p. 381) 

 

Na perspectiva bohmiana, em qualquer região do espaço e do tempo, está dobrado o 

conteúdo do todo. Como disse o físico Alberto Luiz da Rocha Barros154 (1930-1999) sobre 

esse aspecto da abordagem de Bohm, “o espaço-tempo resulta em algo derivado de uma coisa 

mais profunda” (ROCHA BARROS, 2000, p. 21). É justamente esse dobramento que 

diferencia a ordem implícita da ordem cartesiana, na qual as coisas estão estendidas e 

individualmente localizadas. De acordo com Rioja Nieto (1992, p. 381), se nos lembrarmos da 

caracterização que Leibniz fez das mônadas, no sentido de concentrações ou de 

representações do universo, sem esforço, concordaremos “que o universo holográfico de 

Bohm está muito mais próximo da monadologia leibniziana que do dualismo cartesiano”155. 

                                                 
153 Como exemplo dessa dificuldade a que se refere Rioja Nieto, assinalamos que no livro A totalidade e a ordem 

implicada – uma nova percepção da realidade (1992), Bohm faz referências a uma certa similaridade de sua 

visão sobre realidade e conhecimento como processo com as ideias de Whithead e, por algumas vezes, 

referiu-se a algum termo ou abordagem de Krishnamurti como algo que ele considera importante. Ele 

também mencionou uma similaridade entre alguns aspectos de sua visão sobre a realidade, a causa formativa 

de Aristóteles e o conceito de mônadas de Leibniz. Obviamente, dialogou com outros filósofos, com físicos e 

outros cientistas e autores, porém, sem demarcar explicitamente influências em sua teoria. 
154 É interessante ressaltarmos que Rocha Barros desenvolveu, entre outros estudos, pesquisas na Física 

inspiradas nas ideias de Leibniz, principalmente a de que os princípios fundamentais da Mecânica e as leis do 

movimento nascem de algo mais profundo, que depende mais da metafísica do que da Geometria. 
155 Obviamente, não é nosso objetivo fazer uma análise das reflexões filosóficas de Leibniz. Estamos apenas 

apresentando relações feitas por Rioja Nieto a fim de que o nosso debate ganhe profundidade de análise. 
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É importante sublinharmos que, na modernidade, a constituição da Física como 

ciência teve lugar preciso sobre a base de um conhecimento observável da matéria no espaço 

e no tempo. Dessa forma, “Leibniz reservava sua monadologia para a metafísica e advertia o 

filósofo natural para o perigo de servir-se das mônadas na Física” (RIOJA NIETO, 1992, p. 

383). Uma coisa é a ordem das substâncias proporcionar a ordem fenomenal dos corpos; outra 

muito diferente são as mônadas invadirem o terreno da ciência empírica. 

Bohm, entretanto, vai além e põe um interdito neste critério de demarcação, a partir do 

momento em que incluiu, no âmbito da própria ciência, uma ordem de realidade indefinível, 

inexperimentável, não manifesta, mas fundante da ordem manifesta. Uma vez que a ordem 

manifesta é a ordem empírica na qual se dão os processos de observação e de medida, a 

ciência, na abordagem de Bohm, incluiu em seu seio o que está além da experiência, aquilo 

que Leibniz reservava para a metafísica (RIOJA NIETO, 1992, p. 384). 

Essa visão científica de Bohm é, de uma certa forma, um desdobramento do 

desenvolvimento de seu percurso teórico, que vem desde a interpretação causal e que o 

colocou decididamente contrário à perspectiva positivista de que a ciência deveria tratar como 

realidade somente aquilo que resulta das medições realizadas pelos nossos instrumentos. Uma 

teoria, nessa perspectiva positivista, somente pode se referir ao que é observável e 

mensurável. Todavia, como já pontuamos, o não manifesto não pode, de modo algum, ser 

ignorado pela abordagem de Bohm. 

Outro paralelo estabelecido por Rioja Nieto foi com Aristóteles, em decorrência de sua 

visão considerada antiatomista, uma vez que, para este, é a forma e não a matéria, ao contrário 

dos atomistas, o que permite responder à velha questão grega: o que é a natureza? 

Entendemos que explanar um pouco mais a respeito da abordagem do atomismo é necessário 

para evidenciarmos a postura antiatomista. Para isso, lançamos mão de uma descrição da 

natureza feita pelo filósofo grego Epicuro156 (IV-III a.C.), a qual nos permite ver, nitidamente, 

convergências com o atomismo de Demócrito (V-IV a.C.). Epicuro (1973, p. 23) afirmava 

que alguns corpos “são compostos, e outros, elementos dos compostos; e estes últimos são 

indivisíveis e imutáveis, visto que é forçoso que alguma coisa subsista na dissolução dos 

compostos”. Dessa forma, pela abordagem atomista, a natureza é sólida, feita de elementos 

indestrutíveis, que não sofrem mudanças. 

Na análise de Rioja Nieto (1992, p. 382), a perspectiva de Aristóteles é bastante 

diferente: “a natureza não é um conjunto de partes que colidem mecanicamente, mas um 

                                                 
156 Lembramos que Epicuro se ocupou de várias questões da Física. Seu tratado Da natureza possui cerca de 37 

livros.  
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conjunto de seres organizados com uma capacidade interna e espontânea de modificar por si 

mesmo seus próprios estados”. Bohm, ao analisar a causa formal de Aristóteles, comentou 

que, em conotação moderna, a palavra formal tende a referir-se a uma forma exterior não 

muito significativa. Entretanto, na filosofia grega antiga, a palavra forma significa, em 

primeiro lugar, uma atividade formadora interna que é a causa do crescimento das coisas em 

geral, inclusive do desenvolvimento e da diferenciação das suas várias formas essenciais. 

Assim, em uma linguagem mais moderna, a causa formativa enfatiza “um movimento interno 

ordenado e estruturado, essencial para aquilo que as coisas são” (BOHM, 1992, p. 33). 

Podemos, então, perceber uma semelhança entre essa perspectiva aristotélica e o movimento 

de dobramento e de desdobramento da teoria de Bohm. 

Outra aproximação filosófica situa lado a lado Bohm e Platão. Conforme a análise do 

biólogo inglês Rupert Sheldrake157, a ordem implícita subjacente à ordem explícita da teoria 

bohmiana se parece muito com o mundo platônico das Formas subjacentes ao mundo 

fenomênico. A expressão ordem atemporal, empregada por Bohm, segundo Sheldrake (1991, 

p. 111), faz “pensar que sua teoria é uma atualização do platonismo ou do neoplatonismo 

tradicional”. Segundo Platão (1977, p. 54), o mundo foi gerado à semelhança de um modelo 

eterno e, “por ser esse modelo um animal eterno, cuidou de fazer também eterno o universo 

[...]. Mas a natureza eterna desse ser vivo não podia ser atribuída em toda a sua plenitude ao 

que é engendrado. Então, pensou em compor uma imagem móbil da eternidade”. 

Lembramos, apenas de forma esquemática, que, pela visão platônica, existem dois 

mundos: o das formas inteligíveis ou Ideias, que são eternas e detentoras do ser, e o das coisas 

sensíveis, que estão sujeitas ao devir. Essencial para a concepção cosmológica de Platão é a 

convicção de que o mundo sensível não é, senão, imagem ou cópia do mundo das ideias. 

Nessa abordagem, a própria mudança não possui sentido algum, exceto em relação à 

eternidade das formas inteligíveis da qual é a imagem. 

Em sua análise, o próprio Sheldrake reconheceu que havia sérios limites para esse 

paralelo filosófico entre Bohm e Platão, pois o que se pode vislumbrar são alguns aspectos 

neoplatônicos na teoria de Bohm; esse biólogo concordava que a própria base da realidade 

subjacente ao que é explícito – na abordagem bohmiana – é dinâmica, e não estática. Na visão 

de Sheldrake (1991, p. 112), Bohm esboçava uma filosofia em cujos parâmetros se podia 

                                                 
157 Sheldrake é bastante conhecido no campo da Biologia e da Bioquímica por sua teoria dos Campos 

Morfogenéticos e da Ressonância Mórfica. Sua obra mais conhecida é o livro A new Science of life: the 

hypothesis of formative causation (1ª edição – 1981).  
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contemplar a física moderna e possuía uma visão metafísica bastante apropriada, “apta a 

formar um background para a física atual e para dar sentido à teoria dos quanta”. 

Alguns corolários podem ser apreendidos em decorrência dessa abordagem teórica de 

Bohm. Um deles é o que faz referência à relação entre parte e todo. De fato, percebemos que, 

pela perspectiva bohmiana, fica evidente que não podemos ter uma divisão acentuada entre os 

objetos. Por causa da própria estrutura atômica, nenhum objeto tem limite nítido; há sempre 

uma interpenetração de diferentes tipos de átomos quando duas substâncias estão em contato. 

E os átomos são constituídos de partículas, não mais vistas como blocos construtores, as quais 

se fundem e se unem em todo o movimento do campo universal (BOHM, 2011, p. 113). 

 

E se pensarmos em relação ao ser humano, podemos observar, acrescentando 

a essas considerações, que o alimento, a água, o ar e outras coisas estão 

continuamente se permutando entre o corpo e o ambiente através de 

superfícies de várias membranas. 

Por meio dos sentidos e do sistema nervoso, o homem está sempre em 

contato perceptivo com seu ambiente natural e social. (BOHM, 2011, p. 113) 

 

Isso significa que o indivíduo – parte – não pode observar nitidamente sua existência 

como sendo distinta do ambiente – todo (esse ambiente pode ser ampliado ao universo). Essa 

convicção de Bohm compartilha o mesmo significado intrínseco do primeiro verso do poema 

Augúrios da inocência, do poeta inglês William Blake (1757-1827) – “Ver um mundo num 

grão de areia” (BLAKE, 1993, p. 77). Desse modo, podemos observar que a “noção de 

identidade de cada coisa é apenas uma abstração conveniente, um complemento à noção de 

que coisas diferentes podem ser abstraídas como existentes separadamente” (BOHM, 2011, p. 

113). Entretanto, Bohm chamou a atenção para o fato de que podemos cair na armadilha de 

ficarmos presos à determinada noção de totalidade. Ele ressaltou a sutileza de confundirmos o 

conteúdo de um determinado pensamento sobre a totalidade com a totalidade em si. A 

totalidade em si não pode ser enquadrada seja pelo o que for, caso contrário não seria 

totalidade. 

Temos, conforme essa visão, que tomar cuidado com o pensamento que visa a possuir 

a totalidade como o seu conteúdo. O processo efetivo de pensamento sobre a totalidade é 

apenas uma forma de pensamento, uma forma que origina uma visão do todo da realidade 

(BOHM, 1992, p. 85). Negligentemente, podemos tratar tal visão como se ela originasse 

independentemente do pensamento, o que implicaria afirmar que seu conteúdo é efetivamente 

o todo da realidade. Assim, em coerência com a abordagem bohmiana, qualquer noção 

específica de totalidade tem de ser vista como um processo, com forma e conteúdo em eterna 
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transformação (BOHM, 1992, p. 95). Essa postura de Bohm o retira do rol de vários autores 

que criam textos intermináveis sobre aquilo que se convencionou denominar de paradigma da 

totalidade. 

Segundo Bohm (2002, I, p. 33), em carta enviada ao pintor estadunidense Charles 

Biederman (1906-2004) em abril de 1960, o verdadeiro infinito é livre (no sentido de que não 

há nada fora do ilimitado) e “o finito é o limite no infinito (é importante evitar dizer ‘limite do 

infinito’, pois isso seria negar que o infinito é realmente infinito, ou seja, ilimitado por 

qualquer coisa fora dele)” 158. A questão é que, comumente, temos a ilusão de que o finito 

existe em si, entretanto, pela visão de Bohm, o finito só existe como um lado ou aspecto da 

totalidade infinita. Nesse sentido, “cometemos um erro grave ao imaginarmos que certas 

entidades (por exemplo, elétrons ou homens) são somente finitos. Na realidade, tudo é 

basicamente infinito e, somente secundariamente, finito” (BOHM, 2002, I, p. 34). 

Outro legado que podemos extrair da visão teórica de Bohm, e que já foi 

preliminarmente comentado, está em uma percepção essencialmente não mecanicista da 

relação entre matéria e consciência. Bohm propôs que a consciência, considerada por ele 

como constituída por pensamentos, sentimentos, desejos, vontades etc., deveria ser 

compreendida em termos de ordem implícita, juntamente com a realidade159. Sua sugestão era 

que a ordem implícita se aplica tanto à matéria (viva e não viva) quanto à consciência e que 

ela possibilita um entendimento da relação entre ambas, o que permite chegar à noção de uma 

base comum para elas (BOHM, 1992, p. 258). 

Há uma grande dificuldade em entendermos a relação entre matéria e consciência, 

conforme ela se mostra em nossa experiência, devido à sua diferença qualitativa. Essa 

diferença foi evidenciada particularmente por Descartes (1985), que descreveu a matéria 

como substância extensa e a consciência como substância pensante. A substância extensa é 

composta de formas distintas, localizadas no espaço, em uma ordem semelhante à da ordem 

explícita. A substância pensante sugere que as formas distintas que aparecem no pensamento 

não existem em uma ordem na qual a extensão e a separação são fundamentais. Isso leva a 

uma relação com a ordem implícita (BOHM, 1992, p. 258-259). Ressaltamos que, ainda que 

existam semelhanças, há diferenças marcantes entre esses dois conceitos, de acordo com o 

                                                 
158 Bohm manteve uma extensa correspondência com esse pintor. Ainda neste tópico, abordaremos melhor os 

desdobramentos desse fato. 
159 Vale comentarmos que, de acordo com Bohm (2007, p. 29), o pensamento é como um sistema e, nesse 

sistema, “não estão inclusos apenas o pensamento, o que foi sentido e os sentimentos, mas inclui também o 

estado do corpo; inclui a sociedade como um todo”. Por outro lado, destacamos que a matéria, na visão 

bohmiana, não é mecânica. Ela pode ser “infinitamente sutil” (BOHM, 2007, p. 130). 
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que iremos expor na sequência. Como disse o próprio Descartes, a respeito do corpo (matéria) 

e da alma (consciência): 

 

[...] Compreendi que (eu) era uma substância cuja essência ou natureza 

consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de nenhum lugar 

nem depende de qualquer coisa material. De modo que esse eu, isto é, a 

alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinta do corpo e, inclusive, é 

mais fácil de conhecer do que ele, e, ainda que o corpo nada fosse, a alma 

não deixaria de ser tudo o que é. (DESCARTES, 1985, p. 56) 

 

Ante o que foi citado, podemos afirmar que a famosa sentença corolária dessa visão de 

mundo – penso, logo existo – foi proferida por Descartes sem que fosse sentida a necessidade 

de ter um corpo. Dessa forma, podemos perceber, na filosofia cartesiana, a separação entre 

corpo e pensamento, em uma linguagem mais atual, entre matéria e consciência. Conforme 

essa perspectiva, Descartes (1985, p. 75) afirmava que o corpo é como uma máquina que 

pode ser conhecida cientificamente, segundo as leis da mecânica. Porém, se começarmos, 

como fez Descartes, com a extensão e a separação no espaço como algo primário para a 

matéria, não será possível haver uma base comum para a relação entre matéria e consciência. 

Segundo Bohm (1992, p. 259), Descartes percebeu essa dificuldade e propôs resolvê-la por 

meio da ideia de que tal relação é possibilitada por Deus, que, “estando fora e além da matéria 

e da consciência (ambas por Ele criado), é capaz de dar a esta última ‘noções claras e 

distintas’ que usualmente são aplicáveis à primeira”. Sobre o assunto, Descartes (1985, p. 62) 

afirmou que  

 

[...] em primeiro, aquilo que há pouco tomei como regra, isto é, que as coisas 

que concebemos clara e distintamente são todas verdadeiras, não é certo 

senão porque Deus é ou existe, e é um Ser perfeito, e porque tudo o que 

existe em nós advém dele. Segue-se daí que as nossas ideias ou noções, que 

são coisas reais e provenientes de Deus em tudo que são claras e distintas, só 

podem, por isso, ser verdadeiras. 

 

Entretanto, o que Bohm (1992, p. 259-260) propõe não é um artifício como a ideia de 

Deus. Sua proposta é que a matéria e a consciência possam ser entendidas em termos da 

noção de que a ordem implicada é a realidade imediata e primária, o que abre caminho para a 

compreensão de sua relação com base em um fundamento comum. Bohm lançou mão das 

pesquisas do psicólogo e neurologista austríaco Karl Pribram160 (1919-2015), que forneceram 

                                                 
160 Pribram desenvolveu várias pesquisas sobre o cérebro e foi responsável pela criação do Modelo Holonômico 

de processamento cerebral, que apresenta paralelo com as ideias de Bohm, com quem manteve interações de 

investigação sobre o assunto. 
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evidências que sustentam sua sugestão de que a memória é geralmente registrada em todo o 

cérebro, de tal modo que todas as informações estão dobradas sobre o todo. Esse 

armazenamento de informações lembra a analogia do holograma; no entanto, obviamente, o 

processo efetivo no cérebro é muito mais complexo que o registro holográfico. Da mesma 

forma como investigou na matéria, Bohm (1992, p. 260) buscou entender como, na 

consciência, a ordem explicada é aquilo que é manifesto. 

Em sua perspectiva, o conteúdo manifesto da consciência baseia-se essencialmente na 

memória, o que permite a esse conteúdo uma forma razoavelmente constante. Certamente, 

esse mundo manifesto é representado pelo pensamento. Todavia, o pensamento não é uma 

mera representação do mundo manifesto, uma vez que também interfere e dá uma importante 

contribuição ao modo como experimentamos o mundo (BOHM, 1992, p. 270). Isso significa 

que o pensamento afeta o que vemos, em outras palavras, a representação entra na percepção. 

Muitas vezes, sabemos que algo é uma representação; no entanto, em muitos outros casos, 

perdemos a noção de que o que vemos é representação e não percepção. E essa situação é uma 

grande fonte de ilusão, haja vista que, normalmente, esquecemo-nos do fato de que isso esteja 

acontecendo (BOHM, 2007, p. 101). 

Em razão do processo do pensamento, o entendimento do conteúdo manifesto da 

consciência requer muita atenção, sutileza e, também, autoconhecimento. Contudo, como 

questionou Bohm, por que não notamos que o fundamento comum da consciência – e também 

da matéria – não é a ordem implicada? Ele próprio respondeu a essa pergunta afirmando que 

estamos tão habituados à ordem explicada e a enfatizamos tanto em nosso pensamento e em 

nossa linguagem que temos a forte tendência de sentir que nossa experiência primária tem a 

natureza daquilo que é explícito e manifesto. Outra razão apontada por ele é que a ativação da 

memória, na qual o conteúdo é o recorrente, o estável, o separável, focaliza nossa atenção e 

percepção àquilo que é estático e fragmentado, o que nos faz dar primazia à ordem explícita 

em vez de dá-la à ordem implícita (BOHM, 1992, p. 271). 

Bohm e Peat (1989, p. 244) afirmaram que, considerando o contexto, a matéria e a 

consciência terão uma relativa independência de funções, mas, em um nível mais profundo, 

são, efetivamente, inseparáveis e entretecidas. Nessa abordagem, “consciência e matéria serão 

dois aspectos do mesmo todo e são inseparáveis como o são forma e conteúdo” (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 245). Assim, a ordem explicada e manifesta da consciência não é distinta da 

matéria em geral, como também, numa ampla faixa de outros aspectos, a consciência e a 

matéria são basicamente a mesma ordem – a ordem implicada –, o que torna possível a 

relação entre as duas. 
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O ponto de vista bohmiano aponta para a ideia de que tanto a matéria quanto a 

consciência são projeções de uma base comum. E essa base pode ser vista como o 

fundamento de tudo o que é, pelo menos na medida em que pode ser percebida e conhecida 

por nós, em nossa atual fase de desdobramento da consciência. Essa base se acha dobrada em 

nossa consciência e não é o fim absoluto de tudo. Bohm (1992, p. 279) considerou essa base 

como apenas um estágio, uma vez que pode existir, em princípio, uma miríade de 

desenvolvimentos além dela. Há, dessa forma, uma infinidade de níveis em processo, sobre os 

quais pouquíssimo sabemos. 

A ampliação das investigações de Bohm, principalmente com a formulação da teoria 

da ordem implícita, alcançou um público mais diversificado composto não somente por 

físicos, mas também por filósofos, psicólogos, educadores, escritores, artistas, entre outros. O 

interesse pelas ideias bohmianas por parte de profissionais de áreas diferentes é um reflexo da 

abrangência e da potencialidade de sua visão científica e filosófica da realidade. Bohm 

reconheceu que muitas pessoas que acolheram suas ideias – com destaque para as que se 

relacionam com a ordem implícita – estavam fora da área da Física. Segundo ele, muitos 

físicos pareciam achar difícil ver que a ordem implícita era necessária, visto que a prioridade 

sempre esteve no conjunto de equações obtidas com os resultados das experiências (BOHM, 

2011, p. 128). 

A partir da década de 1960, Bohm intensificou sua investigação sobre a ordem na 

natureza; todavia, buscou abranger novos domínios, o que lhe possibilitou estabelecer 

pesquisas sobre a ordem na arte – na pintura, em específico – e sobre a ordem na linguagem. 

No início dos anos de 1960, começou uma vigorosa comunicação por correspondência com 

Biederman161. Bohm percebeu uma profunda conexão entre ciência e arte e, da mesma forma 

que ele vislumbrava uma nova ordem na Física, esse pintor estadunidense vislumbrava uma 

nova ordem na arte. Consequentemente, as ideias de um representaram uma fonte de 

inspiração e de estímulo para o outro162 (PEAT, 1997, p. 233). Em carta enviada ao artista em 

24 de abril de 1960, Bohm (2002, I, p. 34) comentou que cada ciência reflete algum aspecto 

da totalidade, e as artes e a poesia também. E completou, esclarecendo que existem pinturas 

em que cada parte reflete outras partes e até mesmo o todo, no que diz respeito a cor, forma, 

composição e outros elementos que compõem a imagem. 

                                                 
161 Biederman teve muito interesse pelas ideias de Bohm ao ler o livro Causality and chance in modern physics e 

buscou estabelecer contato com o cientista. 
162 No capítulo quarto, comentaremos a visão de Bohm sobre a ciência e, nessa oportunidade, analisaremos 

melhor a conexão entre ciência e arte. 
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Bohm percebeu que existe, nas composições pictóricas – e também nas composições 

musicais –, uma relação dinâmica de ordens que se formam ao longo do tempo. Paralelamente 

às ordens de uma superfície de linhas de um desenho, por exemplo, há várias ordens 

implicadas na representação do espaço, do movimento, dos objetos. Obras de arte, em 

determinados períodos, são compostas mediante convenções tacitamente aceitas e utilizadas 

na sua realização e apreciação. Essas convenções, esquemas163, são muito semelhantes à ideia 

de paradigma de Kuhn – cuja definição e implicações gerais serão abordadas no capítulo 

quarto. Em determinada fase histórica, há o uso geral de esquemas semelhantes por parte dos 

artistas. Quando se muda uma escola de arte, os esquemas são transformados radicalmente, 

podendo gerar uma reação de não entendimento pelo público, que nesse dado momento, é 

incapaz de interpretar as ordens internas das novas obras (BOHM; PEAT, 1989, p. 220-221). 

 

Assim como se gera um paradigma quando os cientistas desenvolvem 

hábitos mentais fixos que os tornam insensíveis às mudanças sutis e 

exageram a importância de certas diferenças óbvias, também podem o artista 

e o público tornar-se rígidos nas suas reações. Em geral, acredita-se que há 

de vir um gênio que desenvolva novos caminhos para a pintura, os quais 

então ajudarão o público a “ver” por novos e excitantes modos. (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 221) 

 

Avançando nessa analogia, conforme a perspectiva de Bohm e de Peat, as obras 

renascentistas, por exemplo, possuem o uso implícito da ordem cartesiana, isto é, de uma 

grade de coordenadas para a representação do espaço – o pano de fundo em que são 

compostos os elementos da pintura: pessoas, objetos, etc. “Não é de todo inverossímil ver 

nestas pinturas renascentistas como que uma antecipação da ordem newtoniana” (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 222). Entretanto, as ordens na arte se alteram, e um exemplo de mudança de 

ordem na pintura pode ser obtido com o Impressionismo. 

Foi em razão de sua interação com Biederman que Bohm percebeu a ordem subjacente 

presente nas pinturas impressionistas. O pintor impressionista francês Claude Monet (1840-

1926), em vez de usar as ordens e esquemas tradicionais da pintura francesa do século XIX, 

utilizou pequenas manchas das cores primárias para expressar a sua visão da natureza e, 

consequentemente, criou uma nova ordem do espaço em suas pinturas. 

Bohm viu que havia semelhanças entre a ordem impressionista e a ordem quântica. 

Para o Impressionismo, o valor de um gesto particular ou de uma cor é determinado não 

individual ou localmente, mas sim por todo o contexto retratado. Essa dependência do 

                                                 
163 Essas convenções são chamadas pelo historiador e crítico de arte austríaco Ernst Gombrich (1909-2001) de 

esquemas (BOHM; PEAT, 1989, p. 220). 
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contexto impressionou Bohm devido à semelhança com a dependência do contexto dentro da 

teoria quântica, em que um sistema quântico é definido de acordo com o contexto de uma 

medida ou observação. “Uma descrição matemática de uma pintura impressionista, Bohm 

especulou, poderia ser semelhante à nova descrição da teoria quântica, na qual forma e 

conteúdo coexistem” (PEAT, 1997, p. 234). 

Dessa forma, um artista nos revela novas maneiras de enxergar a realidade, porque a 

atividade de interpretar e de compreender uma obra de arte envolve a percepção criativa de 

novas ordens subjacentes. Conforme Bohm e Peat (1989, p. 227), na ciência, como na arte, é 

importante considerarmos o aparecimento de novas ordens que ultrapassem o conteúdo 

particular/individual e abranjam toda a experiência cultural comum. 

Estimulado pelas suas interações com Biederman e pelo aprofundamento de suas 

investigações sobre o processo de criação, seja na ciência, seja na arte, Bohm chegou a iniciar 

a escrita de um livro sobre o tema, chamado, provisoriamente, de The chemistry of thought, 

mas este nunca ficou pronto. As correspondências com Biederman cessaram com o passar do 

tempo, mas o interesse de Bohm pela arte e pelas suas ordens subjacentes manteve-se durante 

toda a sua vida. 

Outra intensa investigação de Bohm, empreendida principalmente a partir dos anos de 

1960, foi sobre a linguagem. Ele pressupunha que a mudança de ordem na Física exigia uma 

mudança na linguagem, uma vez que os conceitos utilizados ganham novos significados e 

também novas concepções são formuladas. A linguagem, segundo a perspectiva bohmiana, é 

uma ordem implicada, já que o significado está implícito na estrutura da linguagem e 

desenvolve-se em pensamento, sentimento e nas atividades correlacionadas. Quando ocorre 

comunicação, o comunicado se desdobra para a comunidade e desta, para cada pessoa. Há um 

relacionamento interno entre os seres humanos e entre eles e a sociedade. “A forma explícita 

de tudo isto é a estrutura da sociedade, e a forma implícita é o conteúdo da cultura, que se 

estende até a consciência de cada pessoa” (BOHM; PEAT, 1989, p. 244). Todo esse 

movimento, externo e interno, é inseparável. 

Segundo a abordagem bohmiana, a visão científica de mundo que ainda prevalece, em 

geral, supõe que a realidade deve ser descrita como resultado de combinações das unidades de 

partículas consideradas básicas. Esta atitude está em conformidade com a tendência 

predominante “no modo comum da linguagem para tratar as palavras como ‘unidades 

elementares’, que se supõe, podem ser combinadas para expressar qualquer coisa, seja qual 

for, capaz de ser dita” (BOHM, 1992, p. 68). 
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Bohm (1992, p. 51) acreditava que a linguagem exerce um papel importante na 

fragmentação do pensamento e, por isso, contribui para uma visão fragmentada da realidade. 

A estrutura sintática sujeito-verbo-objeto, predominante na língua de vários povos, tende a 

dividir as coisas em entidades separadas, concebidas como fixas e estáticas em sua natureza. 

Bohm, então, indagou se seria possível mudar a forma sintática e gramatical da linguagem, de 

modo a dar ao verbo, e não ao substantivo, um papel fundamental. Isto ajudaria a acabar com 

aquele tipo de fragmentação mencionado, pois o verbo descreve ações e movimentos que 

fluem uns nos outros, fundindo-se, sem separação ou rupturas bem definidas (BOHM, 1992, 

p. 54). 

Em sintonia com a sua visão holística, Bohm propôs experiências para mudar essa 

estrutura padrão da linguagem. A experiência com a linguagem e o pensamento deve ser 

ininterrupta, haja vista que a realidade, em sua abordagem, é um processo sem fim. O objetivo 

de Bohm era o de criar um novo modo de linguagem, denominado por ele de reomodo, modo 

fluente, em que se busca retirar a ênfase dada à fragmentação. Com o intuito de somente 

apontar para as suas pesquisas do período referido, mencionamos, sem adentrarmos em 

detalhes, que o reomodo busca tratar a formação das palavras de forma semelhante à 

construção das frases, sentenças, parágrafos. Dessa forma, a atitude atomística em relação às 

palavras pode ser abandonada para que elas possam ser vistas como abstrações convenientes 

de um campo indiviso, que inclui o som, o significado, os reflexos emocionais e musculares e 

a atenção (BOHM, 1992, P. 68). 

O reomodo é uma tentativa de encontrar uma maior coerência com a sua perspectiva 

de que a linguagem é uma forma particular de ordem. Essas ideias foram apresentadas e 

debatidas em Brockwood Park164, onde se formou um pequeno grupo de estudiosos que 

adotou o reomodo como experiência. Mas, nessa experiência, foi evidenciada muita 

dificuldade para colocá-lo em prática. Alguns anos depois, Bohm descobriu que a forma de 

uso da linguagem sugerida pelo reomodo era muito semelhante à forma de linguagem dos 

povos nativos americanos Algonquinos165, o que o impressionou de modo muito positivo. 

As investigações de Bohm no campo da ciência, da arte, da linguagem e também no 

domínio da relação entre matéria e consciência estão intimamente relacionadas à sua visão de 

totalidade. Essas áreas se interpenetram, são indivisíveis, segundo seu ponto de vista. Essa 

                                                 
164 Em Brockwood Park, Inglaterra, foi criado, em 1968, um núcleo educacional da Instituição Cultural 

Krishnamurti. Bohm foi um dos administradores da escola de Brockwood Park e também da Fundação 

Krishnamurti na Europa. 
165 O termo Algonquinos se refere a várias tribos que falam a língua algonquina, que tem como principal 

elemento o verbo, incorporando a eles a maior parte dos significados que eles querem expressar. 
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perspectiva encontrou um grande impulso em razão de seu contato íntimo com Krishnamurti. 

Na próxima seção, abordaremos a sua relação com esse pensador, os pontos mais relevantes 

desse contato e seus desdobramentos, assim como também comentaremos a respeito da 

imagem criada, nesse período, sobre Bohm. 

 

 

3.2. A relação entre Bohm e Krishnamurti, a imagem de Bohm II e uma visão 

específica sobre o diálogo 

 

A relação entre Bohm e Krishnamurti, os diálogos disponíveis ao domínio público, as 

publicações, a biografia de ambos revelam uma ampla fluidez e convergência entre a visão 

dos dois. Por isso, nesta seção, nosso objetivo é explanar essa relação, apontando as 

convergências e os resultados frutíferos para as teorias de Bohm. Contudo, é importante, 

primeiramente, sublinharmos que o tratamento que será dado aqui a essa questão não pretende 

evidenciar essa relação como se fosse uma série de influências entre eles, uma vez que, 

comumente, a palavra influência está carregada de um significado que se remete a uma 

espécie de condicionamento na forma de pensar e de agir.  

Percebemos que há muitas distorções quando cientistas, filósofos, escritores, e 

intelectuais se referem a Krishnamurti. E como almejamos evitar essas distorções, a fim de 

que a leitura destas linhas possa ater-se ao nosso objetivo primeiro – ligado à relação entre 

Bohm e esse filósofo, mas focado nas interferências disso na teoria bohmiana –, iniciaremos 

apresentando, em linhas gerais, a trajetória de Krishnamurti. 

Antes disso, destacamos que, independentemente das imagens criadas sobre esse 

filósofo, suas observações e reflexões filosóficas tiveram seu lugar pontual na cultura 

ocidental e oriental do século XX. Por conseguinte, várias personalidades da cultura em geral, 

da ciência e da política se aproximaram dele e estabeleceram diálogos com ele. Entre elas, o 

escritor Aldous Huxley, o escritor estadunidense Henry Miller (1891-1980), o dramaturgo e 

romancista irlandês Bernard Shaw (1856-1950), o regente musical britânico Leopold 

Stokowski (1882-1977), o violoncelista e maestro espanhol Pablo Casals (1876-1973), o 

escultor francês Antoine Bourdelle (1861-1929), o ator inglês Terence Stamp, o ex-primeiro-

ministro indiano Jawaharlal Nehru (1889-1964), o fisiologista neozelandês, prêmio Nobel de 

medicina, Maurice Wilkins (1916-2004), o biólogo inglês Rupert Sheldrake, entre vários 

outros (LUTYENS, 1996, p. 18; WEBER, 1991, p. 263). Nesse sentido, vale dizermos que, 
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em suas palestras por cidades em todos os continentes, era comum a presença de pessoas com 

boa formação educacional166. 

Krishnamurti nasceu em 1895, no sul da Índia, em uma pequena cidade chamada de 

Madanapalle. Quando adolescente, foi considerado pela Sociedade Teosófica167, naquele 

período presidida pela inglesa Annie Besant (1847-1933), como aquele que seria o grande 

instrutor do mundo (LUTYENS, 1978, p. 13-32). No início de 1911, foi fundada, em torno de 

Krishnamurti, a Ordem Internacional da Estrela no Oriente168, com o objetivo de congregar 

aqueles que acreditavam na vinda do mestre instrutor do mundo e preparar a opinião pública 

para recebê-lo (LUTYENS, 1996, p. 35).  

Em 1929, Krishnamurti dissolveu a Ordem da Estrela na presença de mais de 3 mil 

membros, argumentou que a verdade é uma terra sem caminhos, que não queria seguidores e 

que não seria muleta para ninguém (LUTYENS, 1996, p. 105, 117-120). Várias propriedades 

doadas para a Ordem da Estrela foram devolvidas e, a partir desse momento, passou a 

dedicar-se a construir o seu caminho, refutando qualquer reverência e referência a ele como 

guru, mestre, instrutor ou coisa do gênero169. Por isso, segundo ele, nenhuma religião 

organizada, nenhum tipo de conhecimento, nenhum líder ou artifício criado pela mente, nada 

pode nos dar a verdade. Comentando essa perspectiva de Krishnamurti, Huxley170 (2010, p. 

13) disse que “é por meio do autoconhecimento, não da crença nos símbolos de outra pessoa, 

que um homem chega à eterna realidade, onde seu ser está enraizado”. 

De acordo com Krishnamurti (2010, p. 263-264), “nosso estado de consciência é 

condicionado pelo passado, e o nosso pensamento é a reação condicionada ao desafio de um 

fato”. Dessa forma, nunca estamos cônscios do agora. A consciência é sempre do passado, 

nunca do presente, ela é um movimento do passado para o futuro – futuro como passado 

modificado. Sendo assim, nossas respostas aos problemas do presente são sempre 

inadequadas, uma vez que têm como base o passado (a referência aqui são os aspectos 

                                                 
166 Essas conferências não atraíam membros de grupos específicos como os dos hippies, na década de 1960, 

apesar de muitos jovens assistirem às suas falas. 
167 A Sociedade Teosófica foi fundada nos Estados Unidos em 1875 pelo coronel estadunidense Henry Steel 

Olcott (1832-1907) e pela russa Helena Blavatsky (1831-1891), e tem como um de seus objetivos, desde então, 

incentivar o estudo da religião comparada, da Filosofia e da ciência. 
168 Em seu relatório anual de 1926, a Ordem da Estrela possuía um total de 43 mil membros em 40 países 

(LUTYENS, 1996, p. 92). 
169 Para Krishnamurti, o problema do sofrimento humano que atinge a todos, somente será compreendido e, 

consequentemente, solucionado, por meio do autoconhecimento. Conforme Krishnamurti (2010, p.38), 

“conhecer a si mesmo é estudar-se em ação, e isso é relacionamento”. Essa afirmação sobre o autoconhecimento 

é recorrente em seus livros, diálogos, palestras e conferências. 
170 Uma sucinta, mas eficiente apresentação do pensamento de Krishnamurti foi feita por Huxley, no Prólogo de 

A primeira e última liberdade (2010), livro que foi o primeiro de Krishnamurti a ser lido por Bohm, como foi 

mencionado anteriormente.  
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psicológicos). Daí a necessidade de nos libertarmos do passado, do condicionamento que, 

segundo Krishnamurti (2010, p. 265), é algo perfeitamente possível de ser efetivado. Todavia, 

ele não ofereceu nenhum método, pois isso seria mais uma forma de condicionamento. 

Podemos fazer um paralelo entre essa perspectiva krishnamurtiniana e as observações 

de Bohm sobre o tempo, apresentadas no final do tópico 2.3. A análise bohmiana se alicerça 

no fundamento de que a relação temporal se dá entre passado presente e o passado futuro, em 

um processo de dobramento e de desdobramento, o que denota que nunca vivenciamos o 

agora. Vimos que, segundo essa visão, o momento agora nunca é localizável completamente 

e que o devir está relacionado com a ordem implícita em que cada momento é uma espécie de 

sequência de desdobramento de momentos passados. 

Sobre o fluxo de mudança inerente ao que existe, conforme a visão de Krishnamurti 

(2010, p. 23), “é preciso ter uma mente extraordinariamente perspicaz, um coração 

extraordinariamente flexível para que se perceba e se acompanhe o que é, por que o que é está 

se movendo constantemente”. Assim, a realidade é um processo, está sempre passando por 

uma transformação. De fato, ela é transformação. O que é não é estático. Se a mente estiver 

presa a um condicionamento, não acompanhará o movimento daquilo que é. Temos outra 

evidente relação entre as ideias desse filósofo com as de Bohm, o qual afirmava que a 

realidade é um fluxo dinâmico, ininterruptamente mutável, como mostramos no capítulo 

primeiro ao comentarmos a totalidade e a ordem implícita e explícita, e no início deste 

capítulo, quando discorremos sobre o conceito de holomovimento e sua implicação de uma 

percepção ontológica do processo. 

Em consonância à abordagem de Krishnamurti, somente uma mente livre do 

condicionamento, capaz de estar alerta e atenta, poderá compreender a realidade, e é naquilo 

que é que se encontra a verdade. Em seu ponto de vista, enquanto estivermos divididos entre 

pensador e pensamento, experimentador e experiência, observador e observado, nunca 

teremos uma visão adequada da realidade, porque a fragmentaremos, uma vez que estamos 

fragmentados. Segundo a sua perspectiva, o observador é a coisa observada e o mundo é o 

que nós somos. Se isso for compreendido com profundidade, a integração necessária e 

completa poderá ocorrer (KRISHNAMURTI, 2010, p. 233). De acordo com Weber (1991, p. 

264), faz parte da filosofia fundamental de Krishnamurti a convicção de que 

 

Viver, na verdade, é viver no momento, acompanhá-lo dinamicamente sem 

se prender ao resíduo a que Krishnamurti chama de tempo – pensamento, 

memória, passado – e identifica com falsidade. Viver plenamente funde o 
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observador e o observado, e nisso reside a condição que “o mundo todo 

procura e deseja”, como disse Krishnamurti uma vez. 

 

Destacamos uma analogia entre o que Krishnamurti defendia e a realidade 

descortinada pela teoria quântica: a impossibilidade de separar o observador da coisa 

observada, o experimentador da coisa experimentada. Como mostramos, a quântica nos 

apresenta uma configuração teórica dos fenômenos na qual as condições experimentais são 

inseparáveis do conteúdo dos resultados experimentais. Dessa forma, o que vemos é a 

intervenção irredutível do observador sobre o objeto observado. Na interpretação bohmiana 

da teoria quântica, levando em consideração o seu processo de alteração conceitual ao longo 

do tempo, essa condição deve refletir uma realidade objetiva e Bohm encontrou, nas ideias de 

Krishnamurti, uma referência filosófica para a sua concepção ontológica171. 

Bohm se aproximou muito intensamente de Krishnamurti. Segundo Peat (1997, p. 

230), a exploração mútua significou um dos acontecimentos mais importantes da vida do 

cientista. Ele pôde participar de investigações sobre as bases filosóficas fundamentais para o 

entendimento da realidade, da relação entre matéria e consciência, entre observador e 

observado, do papel da ciência e do processo criativo na natureza. Interessado profundamente 

por essas questões, Bohm percebeu que esse filósofo sugeria que é possível um contato com a 

totalidade que estava presente intuitivamente em seus trabalhos (BOHM, 2011, p. 123). “O 

sábio indiano apontava para uma consciência direta da base universal, a mesma base que 

Bohm estava tentando descrever com a sua Física” (PEAT, 1997, p. 223). Nos diálogos entre 

os dois, fica bastante evidente a busca de Bohm de uma nova ordem (PEAT, 1997, p. 206). 

Como dissemos, Bohm não se aproximou de Krishnamurti com o mero objetivo de 

obter influências, inspirações ou simplesmente para encontrar um subterfúgio. A base de seu 

contato com vários pensadores, religiosos, intelectuais e artistas, e, em específico, com 

Krishnamurti, era o profundo desejo de dialogar e de participar do processo de entendimento 

da realidade. Sentindo que o pensamento humano tende a focar um limitado nicho de visão de 

mundo bastante restrito, Bohm buscou compartilhar visões diferentes e ir além delas. Por isso 

estabeleceu diálogos com pessoas de áreas, aparentemente, tão díspares. Entretanto, 

reconheceu que tinha uma associação mais próxima com Krishnamurti, ficando com ele por 

um longo período, até a morte deste, em 1986 (BOHM, 2011, p. 123). 

                                                 
171 Lembramos que as reflexões de Krishnamurti sobre a relação entre observador e observado foram o ponto de 

partida que impulsionou Bohm a estabelecer contato com a filosofia krishnamurtiniana. Conforme 

mencionamos no subcapítulo 1.4, isso ocorreu quando sua esposa lhe trouxe o livro do filósofo, A primeira e 

última liberdade, acreditando ser de física quântica, uma vez que versava sobre a intrincada relação apontada. 
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Bohm assistiu a inúmeras palestras de Krishnamurti, participou de vários seminários e 

de diálogos e também se tornou membro da administração da escola de Krishnamurti em 

Brockwood Park e também de sua Fundação na Europa. Por um longo período, ele e Sarah se 

deslocavam para Brockwood Park em quase todos os finais de semana (PEAT, 1997, p. 228). 

Além de frequentar Brockwood Park, Bohm viajava para Saanen, na Suíça, onde 

Krishnamurti deu palestras anuais por muito tempo, e também para a escola 

krishnamurtiniana de Oak Grove, em Ojai, na Califórnia, nos Estados Unidos, onde 

participava de encontros com cientistas e filósofos172. Geralmente esses encontros lhe eram 

frustrantes, já que Krishnamurti não se mostrava muito interessado nos resultados fixos das 

ideias apresentadas por eles. Apesar de se mostrar entusiasmado com o estímulo de outras 

mentes, o fato de os conferencistas estarem, naturalmente, empenhados em mostrar os seus 

artigos e as suas conclusões o desmotivava. 

Já na relação com Bohm, a comunicação se dava de forma fluente, visto que 

Krishnamurti tinha um profundo interesse pelos diálogos estabelecidos. Segundo Lutyens 

(1996, p. 192), “essas discussões o animavam e o estimulavam; ele sentia que uma ponte 

havia sido construída entre mentes religiosas e científicas. Essa ponte podia ser chamada de 

uma abordagem intelectual em vez de intuitiva”. Bohm gostava de iniciar os diálogos dando 

uma definição, o significado da raiz de uma palavra, como auxílio para a compreensão. 

Krishnamurti adotou essa prática em várias palestras e muitas pessoas se mostraram mais 

sensíveis à sua nova abordagem intelectual. 

Dois livros dos diálogos entre Bohm e Krishnamurti foram publicados no Brasil, como 

já mencionamos: A eliminação do tempo psicológico (1989) e O Futuro da Humanidade 

(1992). No primeiro, há várias passagens em que investigaram a matéria e a consciência. 

Sobre isso, ambos afirmaram que elas emergem de uma base que é movimento, algo muito 

semelhante à teoria da ordem implícita e aos seus conceitos intrínsecos, como o de 

holomovimento (BOHM; KRISHNAMURTI, 1989, p. 176-195). Nesse livro, Krishnamurti 

indagou se o tempo psicológico – pensamento, memória, experiências psicológicas 

acumuladas – pode ter um fim e sugeriu que as células do cérebro podem ser alteradas 

fisicamente pelo insight – compreensão interna, discernimento profundo –, o que, por sua vez, 

gera uma reordenação das ações promovidas por ele.  

                                                 
172 A pedido de Krishnamurti, Bohm organizou várias conferências em Brockwood Park e em Ojai. Ele também 

participou de seminários com Krishnamurti e psicólogos em Nova Iorque, organizados pelo psicanalista 

estadunidense David Shainberg (1932-1993), que se tornou amigo próximo de Bohm. 
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No prefácio do segundo livro, Bohm (1992, p. 9) comentou que as pesquisas 

científicas sobre o cérebro e sobre o sistema nervoso fornecem um considerável apoio à visão 

de Krishnamurti de que o insight pode alterar as células do cérebro. Sabemos atualmente que 

as células cerebrais são afetadas pelo conhecimento e pelas emoções. Desse modo, “é bastante 

plausível que o insight, que deve emergir de um estado de grande energia mental e emocional, 

possa também alterar as células do cérebro de um modo mais profundo ainda” (BOHM; 

KRISHNAMURTI, 1992, p. 10). 

Indubitavelmente, não nos parece difícil perceber que as questões debatidas por Bohm, 

a ampliação de suas investigações e o próprio conteúdo de sua teoria da ordem implícita 

conduzem a uma condição que, por muitos, foi rotulada como misticismo. Nesse ponto, temos 

a origem da imagem de Bohm II, associada à ideia de místico. Naturalmente, necessitamos de 

uma investigação cuidadosa sobre essa imagem para que verifiquemos suas distorções 

inerentes à sua construção e projeção. 

A questão passa, entre outros fatores, por uma necessidade de significação das 

palavras e também por uma melhor compreensão do desenvolvimento do processo histórico 

do pensamento científico. Entrevistando Bohm, Weber (1991, p. 67) comentou que muito do 

que ele vinha falando a respeito da teoria da ordem implícita soava como misticismo, 

principalmente no aspecto da visão teórica científica bohmiana, para a qual estamos 

fundamentados em algo infinito. Ela, então, indagou-o sobre em que aspecto sua visão – 

referente à teoria da ordem implícita – difere daquela dos grandes místicos. A resposta de 

Bohm (1991, p. 67-68) foi esta: 

 

Não sei se existe diferença. O que é misticismo? A palavra “misticismo” 

vem de mistério, implicando algo oculto. Talvez o modo ordinário de 

consciência, que oculta metodicamente de si mesmo o modo de 

funcionamento e engendra a auto ilusão, merecesse mais esse termo. 

Poderíamos chamá-lo ainda “obscurantismo”, opondo-lhe o 

“transparentismo” (embora, para dizer a verdade, eu não goste do sufixo 

“ismo” sob” nenhuma condição). 

 

Às interpretações rasas e fáceis, sob o manto dos símbolos das palavras, Bohm opôs a 

transparência, e não o obscurantismo. Em outro nível, a palavra místico pode ter o significado 

religioso de que o ser é uníssono com Deus, Bohm também não se referia a esse conceito tão 

usualmente empregado nos textos e discursos denominados de místicos. Todavia, como sua 

teoria da ordem implícita leva a uma visão da totalidade de infinitos níveis e sugere que a vida 

e a mente estão envoltas no todo e que há uma inteligência sem fim também envolvida nessa 
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totalidade, ela abriu espaço para que algumas pessoas pudessem relacionar o que está 

implícito nela com aquilo que os religiosos pretenderam dizer com a palavra Deus.  

Segundo Bohm (2011, p. 122), “a ordem implícita não exclui Deus nem diz que existe 

um. Mas implicaria uma inteligência criativa subjacente ao todo, que pode ter como uma das 

bases o que se quer dizer com esse termo”. Em sua visão, pensar em termos de um conceito 

de Deus é uma forma muito limitada para que a realidade seja entendida, porém, para alguns, 

o que está por trás da palavra Deus pode se assemelhar a essa base total, mutante e criativa, 

que é mencionada na teoria bohmiana. 

Considerados esses aspectos, se levarmos em conta que o indivíduo e o todo são 

indissociáveis, não deveríamos associar Bohm à ideia inerente ao ser místico, pois ela está 

carregada, de forma deturpada, de um significado negativo, aparecendo como um rótulo 

pejorativo normalmente aplicado a autores de obras e de ideias que muitas vezes soam como 

pura especulação ou charlatanismo. Dessa forma, ressaltamos que, dentro do fenômeno 

cultural designado de misticismo quântico, é justamente a interpretação da ordem implícita, 

do holomovimento, do paradigma holográfico, que Bohm insistiu em afirmar ser restrito 

como analogia, que criou a imagem de Bohm – Bohm II –, inserindo-a dentro da caixa do 

misticismo (PESSOA JR., 2010, p. 291). 

É com base nessa configuração que chamamos a atenção para o fato de que é falho e 

equivocado rotular negativamente de místico o trabalho de Bohm sobre as questões holísticas, 

as ordens subjacentes, o holomovimento. Primeiramente, porque misticismo não é sinônimo 

de charlatanismo – trata-se de uma longa tradição filosófica séria; e, por fim, a pesquisa de 

Bohm não se alicerçava em um conhecimento hermético, oculto e restrito a alguns iniciados, 

características próprias do misticismo. Não negamos o misticismo em Bohm por acharmos 

que se trata de um rótulo, em si, negativo, mas por não ser correspondente e coerente com a 

sua trajetória e por ser usado de forma deturpada – essa utilização, isso sim, é realizada de 

forma estigmatizada e pejorativa. 

Outro aspecto que mencionamos com o intuito de esclarecer o debate sobre o assunto 

se remete à pesquisa em História da Ciência. De acordo com Koyré (1982b, p. 11), a evolução 

do pensamento científico está intimamente relacionada à evolução das ideias transcientíficas, 

filosóficas, metafísicas e religiosas. Entretanto, segundo Paul Feyerabend (1989, p. 21), a 

educação científica, como a conhecemos, simplifica a ciência, ao reduzir seus elementos e 

definir um campo de pesquisa que é desligado da História e que recebe uma lógica própria. A 

Física, por exemplo, é separada da metafísica e da teologia. Os cientistas são, então, 
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condicionados e treinados por esse tipo de lógica para trabalharem em um campo bastante 

restrito, uniformizando suas ações. 

 

“Fatos” estáveis surgem e se mantêm, a despeito das vicissitudes da História. 

Parte essencial do treinamento, que faz com que fatos dessa espécie 

apareçam, consiste na tentativa de inibir intuições que possam implicar 

confusão de fronteiras. A religião da pessoa, por exemplo, ou sua metafísica 

ou seu senso de humor [...] devem manter-se inteiramente à parte de sua 

atividade científica. Sua imaginação vê-se restringida e até sua linguagem 

deixa de ser própria. E isso penetra a natureza dos “fatos” científicos, que 

passam a ser vistos como independentes de opinião, de crença ou de 

formação cultural. (FEYERABEND, 1989, p. 21) 

 

Intrínseca à visão idealizada de ciência, há a crença de que ela é uma atividade 

cognitiva que nos leva a procedimentos eficazes, a certezas e, até mesmo, a verdades. Dessa 

forma, conforme Thuillier (1994, p. 8), nesse quadro mitificador da ciência, a Arte, a Filosofia 

e a Religião recorrem às especulações que não são vistas como confiáveis para nos dizer a 

verdade sobre a realidade. Por outro lado, a atividade científica nos revelaria a verdade. 

Obviamente, se isso é aceito, devemos, então, submeter-nos às certezas da ciência, 

conferindo-lhe poder173. 

Entretanto, não há nenhuma certeza ou verdade absoluta na ciência, assim como não 

há uma teoria completa e irrefutável. Popper (1975, p. 32) afirmou que, “de um ponto de vista 

racional, não podemos ‘confiar’ em teoria alguma, pois nunca se mostrou, nem se pode 

mostrar, que qualquer teoria é verdadeira”. De acordo com Feyerabend (1989, p. 41), “não há 

uma única teoria digna de interesse que esteja em harmonia com todos os fatos conhecidos 

que se situam em seu domínio”. Defendemos que é a visão idealizada e restrita de ciência que 

fornece os subsídios e elementos necessários para os julgamentos de determinadas ideias e 

teorias como místicas. 

Para ilustrar o que pretendemos dizer com essa hipótese, ressaltamos que Newton teve 

sua imagem endeusada e representada, até hoje, com uma carga muito intensa de idealização, 

como a de um grande físico racional. Todavia, já por muito tempo, os historiadores da ciência 

assinalam o papel das ideias religiosas no pensamento de Newton. Ele nos deixou, por 

exemplo, um número considerável de manuscritos sobre a alquimia.  De acordo com Thuillier 

(1994, p. 147), embora alguns historiadores sejam reticentes, pesquisas empreendidas, desde a 

                                                 
173 Como observou o filósofo inglês Francis Bacon (1561-1626), no início do século XVII, o saber confere poder 

(THUILLIER, 1994, p. 8). 
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década de 1970, sugerem que Newton deve muito aos autores herméticos e que os utilizou em 

benefício de sua ciência. 

 

Segundo Keynes174, Newton considerava a natureza como um enigma cuja 

solução o homem devia encontrar decifrando as “chaves místicas” 

generosamente fornecidas por Deus a alguns filósofos esotéricos [...]. 

Decerto, acrescentava Keynes, Newton desejava também encontrar a 

confirmação de suas teorias na observação do céu e dos elementos: “o que 

leva a crer, erroneamente, que ele estudava a natureza como filósofo 

experimental”. (THUILLIER, 1994, p. 148) 

 

O importante aqui é que não podemos estudar o possível hermetismo ou a alquimia de 

Newton de forma isolada175. Precisamos entender que ele tinha uma filosofia geral bastante 

coerente, na qual a alquimia é inseparável de outras fontes fundamentalmente filosóficas e 

religiosas. “Insistindo exclusivamente no interesse de Newton por certos textos esotéricos, 

nós nos arriscaríamos a esquecer que a alquimia newtoniana é uma peça entre outras de um 

quebra-cabeça muito complexo” (THUILLIER, 1994, p. 149). A analogia com Bohm é 

imediata. Se insistirmos exclusivamente no interesse deste pelos assuntos filosóficos e pelas 

questões intrinsecamente especulativas, não enxergaremos que esse interesse faz parte de um 

todo maior, de uma visão sobre a realidade muito mais ampla e complexa, mas que, de modo 

algum, deixa de ser científica por isso. Não há conhecimento secreto algum na obra de Bohm, 

como vulgarmente se pensa a respeito dos trabalhos místicos. Por isso, asseguramos que tanto 

a imagem de Bohm I quanto a imagem de Bohm II são inevitavelmente confusas, falhas e 

equivocadas. 

Contudo, uma visão que busque compreender de forma coerente a ideia de ciência e de 

realidade de Bohm deve, necessariamente, levar em consideração o conceito de metafísica 

desenvolvido por ele. Para compreendermos o seu significado, ressaltamos que, para Bohm 

(2011, p. 101), a essência da vida humana é a arte – “um movimento completo no qual os 

meios e os fins são a ação de conexão”. Assim, é de fundamental importância darmos atenção 

à conexão ou não conexão entre nossas visões de mundo e uma realidade mais ampla, na qual 

vivemos. Devemos considerar que, em sua perspectiva, uma visão de mundo não se constitui 

apenas de alguns detalhes e de aspectos particulares, individuais, mas sim que se compõe de 

                                                 
174 O economista britânico John Maynard Keynes (1883-1946) – cujas ideias econômicas foram a base do Plano 

New Deal de combate à crise de 1929, nos Estados Unidos – comprou em 1936 um lote de manuscritos 

alquímicos de Newton. 
175 Segundo Koyré (1982a, p. 151), Newton não era um metafísico profissional nem um grande filósofo. Tratava-

se de um profissional científico. Seus interesses estão alicerçados na área que veio a ser denominada de 

ciência, apesar de, em sua época, ciência e Filosofia não estarem separadas. A Física de Newton é uma 

filosofia natural. Assim, Newton, foi um filósofo natural. 
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tudo, incluindo a natureza externa, nós mesmos e a forma como nos relacionamos com a 

natureza e uns com os outros. Nossas visões de mundo podem ou não se conectar à realidade. 

Perceber essa conexão ou não conexão depende de nossa capacidade de expressar com clareza 

essas novas visões. Essa atividade foi denominada desde os primórdios de metafísica. 

 

Metafísica é, em essência, uma sistemática de dizer algo relevante sobre 

tudo. Por exemplo, na Grécia Antiga, os filósofos refletiam sobre uma série 

de conceitos, como “tudo é fluxo”, “tudo é fogo”, “tudo é água”, e assim por 

diante. Seguindo esse método, Demócrito disse que “tudo são átomos” 

movendo-se em um espaço vazio. Mais tarde, esse raciocínio foi 

desenvolvido para lançar as bases da tradição científica atual, na qual tudo é 

considerado um grupo de “blocos de construção básicos”, tais como 

partículas elementares que seguem leis conhecidas e bem definidas (ou 

reconhecíveis) em seus movimentos pelo espaço vazio (BOHM, 2011, p. 

101). 

 

Desse modo, Bohm nos forneceu uma fórmula geral à metafísica: tudo é igual a X. 

Como ele mesmo exemplificou, na tradição científica moderna, X é normalmente entendido 

como um grupo de elementos básicos considerados blocos de construção universal. No 

entanto, especificamente, qual seria a visão metafísica de Bohm? Com base em suas pesquisas 

e em suas teorias, sabemos que o conceito de X é um movimento contínuo – fluxo – e 

indivisível do qual, aparentemente, coisas separadas e distintas são abstraídas como aspectos 

relativamente estáveis. Em determinado contexto, a relação entre essas coisas pode ser 

razoavelmente determinada e entendida com certa clareza mediante leis físicas e matemáticas. 

No entanto, essa relação é uma abstração de algo muito mais profundo e dinâmico e que não 

está explícito, seja qual for o contexto. 

Bohm explorou a noção de que a ação da natureza, assim como a do ser humano, pode 

ser considerada arte, ou seja, conexão, e a relacionou com o enunciado metafísico de que tudo 

é um movimento contínuo e indivisível. Entretanto, ainda é muito presente o condicionamento 

para pensarmos em termos de blocos de construção, o que tende a nos fazer olhar o que está 

acontecendo na natureza como se fosse um movimento mecânico de partes sem função 

organizacional geral – o relógio. Qualquer sistema organizado de átomos, mediante essa 

perspectiva, poderia ser visto como fruto do acaso – as nuvens. Se levarmos ao extremo essa 

visão, poderemos pensar que a vida é mera ação fortuita do acaso. 

 

Essa visão foi trazida para a Biologia moderna, na qual se supõe que a vida 

emergiu nessa interação mecânica e que a evolução dos organismos é devida 

a mudanças fortuitas ou mutações na estrutura das moléculas de DNA. [...] 
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Essa visão metafísica predominante pode ser resumida na afirmação de que 

toda conexão (ou organização) é resultado de coincidência nos movimentos 

mecânicos de um grupo de blocos de construção universais [...]. Infere-se, 

então, que a “não conexão” é natural e determinada, ao passo que onde quer 

que a “conexão” seja encontrada, requer-se uma explicação especial. 

(BOHM, 2011, p. 103) 

 

A proposta bohmiana é a de virar essa metafísica predominante na ciência de cabeça 

para baixo. Bohm (2011, p. 103) defendia que a noção de arte, que significa movimento de 

conexão, é universal, tanto na natureza quanto nas atividades humanas. Assim, a aparente não 

conexão receberá uma explicação especial – em seu próprio contexto de abstração –, como 

um tipo de autonomia restrita a formas relativamente estáveis que podem ser abstraídas de 

todo o movimento. Isso implica, certamente, uma visão não fragmentada da realidade. Com o 

intuito de chamar a atenção para a conexão em um sentido muito mais amplo, esse físico nos 

forneceu o conceito de holomovimento, já apresentado no tópico 3.1, que significa o 

movimento do todo ou, nesse caso específico, movimento de conexão. Dessa forma, a 

metafísica apresentada, proposta e defendida por Bohm é a de que tudo é holomovimento. 

“Não é só a natureza inanimada criada e formada no movimento da arte, mas a vida também o 

é, em todas as suas formas de desenvolvimento e evolução, o homem com sua capacidade 

para percepção, sentimento, pensamento e ação” (BOHM, 2011, p. 104). 

A conexão fluente do todo explica, seguindo o raciocínio de Bohm, os atos de 

abstração que possibilitam um tipo de independência relativa entre partes separadas. Isso evita 

aquela visão de que tudo deve ser entendido como resultado fortuito de movimento mecânico 

– a realidade não é um relógio de nuvens. Todavia, atento ao fato de que somos seres 

simbólicos, permeados (e também criados) pela linguagem, Bohm avançou sua abordagem 

sobre a metafísica também buscando esclarecer a seguinte questão: “De que forma, então, 

podemos entender a própria função simbólica de um enunciado metafísico?” (BOHM, 2011, 

p. 109). E nos apontou para uma possível resposta ao nos propor que acrescentemos à forma 

metafísica tudo é igual a X “uma forma mais avançada apresentada por Korzybski176: ‘seja o 

que for que se diga que tudo é, nunca é exatamente isso’” (BOHM, 2011, p. 110). Dessa 

observação, são apreendidos dois princípios: tudo é mais que qualquer coisa que pode estar 

contida em nosso conhecimento – o mapa não é o território; e tudo é diferente do que se fala 

dele, uma vez que nosso conhecimento não é uma verdade absoluta. 

                                                 
176 Alfred Korzybski (1879-1950) foi filósofo, matemático e engenheiro polonês, naturalizado estadunidense. Foi 

um dos criadores da teoria da semântica geral. Sua obra mais conhecida foi Science and Sanity (1ª edição – 

1933).  
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A realidade é vasta, “de modo que qualquer coisa conhecida após outra se mescla e se 

esconde dentro do desconhecido ilimitado, no qual a totalidade do que o ser humano sabe, em 

qualquer estágio em particular, possui sua origem, seu sustento e sua dissolução definitiva” 

(BOHM, 2011, p. 110). Dessa forma, podemos entender que, conforme o que foi analisado da 

visão de Bohm, a metafísica é a expressão de uma visão de mundo e deve ser, como tal, 

considerada uma forma de arte, assemelhando-se à poesia em alguns contextos e à matemática 

em outros, porém, não deve ser vista como uma verdade absoluta sobre a realidade. Assim, a 

metafísica nos auxilia na organização geral de nosso conhecimento e de nossa experiência. 

 

[...] se entendermos que a metafísica á apenas uma forma de arte, 

observaremos que somos livres para nos desprender dela quando ela persistir 

em deixar de se adequar à observação e à experiência. E, assim, a metafísica 

se torna um meio de ocasionar mudança criativa e desenvolvimento no 

pensamento global, em vez de ser (como tem sido até agora) um meio de 

bloquear tal mudança. (BOHM, 2011, p. 110) 

 

Bohm tinha conhecimento de que as palavras são representação e, por isso, insistiu 

que a realidade está sempre além daquilo que podemos pensar dela e do que podemos 

conhecer sobre ela, que a realidade está além da ideia que busca correspondê-la (BOHM, 

2007, p. 153). Mas isso não o impediu de elaborar teorias coerentes com a realidade. No 

âmbito do domínio quântico, Bohm retomou a sua interpretação causal, modificando-a e 

avançando para uma interpretação ontológica. Essa retomada ocorreu em um momento de sua 

vida no qual, filosoficamente, também estava muito interessado em desenvolver suas 

pesquisas sobre a consciência, o pensamento e o diálogo.  

Um dos aspectos que ganharam cada vez mais importância nas pesquisas de Bohm, a 

partir dos anos de 1970, foi a sua investigação sobre o diálogo, o que o levou a estabelecer 

investigações com pessoas cujos pontos de vista eram semelhantes aos seus, com destaque 

para a parceria com Krishnamurti. Segundo a perspectiva bohmiana, o individual está dobrado 

dentro do social e vice-versa. Como o diálogo tem o poder de tornar manifesta essa relação e 

como Bohm revelava ampla preocupação com as incoerências do pensamento humano, seu 

interesse nesse tema foi crescente. 

Os diálogos tornaram-se profundamente importantes para Bohm. Ele organizou grupos 

de diálogos em diversos locais como em Israel, Itália, Suíça, Dinamarca, Inglaterra e Estados 

Unidos. Em vários desses grupos, havia psicólogos, psicoterapeutas, cientistas, filósofos, 

religiosos, artistas e pessoas comuns, interessadas nessa investigação. Até o fim de sua vida, 
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Bohm realizou diálogos, debatendo vários assuntos que foram pesquisados por muitos anos 

com várias pessoas que possuíam o mesmo objetivo em comum. 

Segundo Lee Nichol177, ex-professor da escola krishnamurtiniana de Ojai, em prefácio 

para o livro de Bohm, Diálogo – comunicação e redes de convivência178 (2005), dois temas 

em especial despertaram e emergiram como componentes adicionais do ponto de vista de 

Bohm sobre o diálogo. Um deles é a perspectiva de que os problemas do pensamento são 

fundamentalmente coletivos e não, como comumente se acredita, individuais. O outro é o 

paradoxo do observador e do observado, que implica que métodos usuais, como a 

introspecção e o autoaperfeiçoamento, são inadequados para a compreensão da essência da 

mente (NICHOL, 2005, p. 11). 

Assinalamos que Bohm também investigou a natureza da comunicação e do diálogo 

com o psiquiatra inglês Patrick de Mare (1916-2008). Muitas ideias foram estudadas por de 

Mare em contextos de grupos de diálogos e duas delas foram muito importantes para o 

cientista estadunidense: a noção de companheirismo difuso – que sugere que a confiança e a 

abertura podem emergir em um contexto de grupo, sem que seus participantes tenham 

compartilhado suas histórias individuais; e a teoria da microcultura – que sugere que uma 

amostragem da totalidade de uma cultura pode existir em um grupo de vinte ou mais pessoas 

e que, por esse meio, é possível impregná-las de visões plurais e de sistema de valores 

(NICHOL, 2005, p. 12). Essas ideias contribuíram para a dinâmica dos diálogos que Bohm 

empreendeu em diversas ocasiões, em ambientes distintos. 

Bohm dava à palavra diálogo um significado diverso do comumente utilizado. A 

palavra diálogo vem do grego dialogos, cujo radical “logos significa ‘palavra’ ou, em nosso 

caso, poderíamos dizer ‘significado da palavra’. E dia significa ‘através’ – e não ‘dois’, como 

parece” (BOHM, 2005, p. 34). Dessa forma, ele sugeria que diálogo é uma corrente de 

significados que flui entre nós e por nosso intermédio. Segundo a abordagem bohmiana, 

diferentemente de uma discussão, em um diálogo não há tentativas de fazer prevalecer visões 

de mundo individuais. Segundo Bohm (2005, p. 35), “o diálogo é mais uma participação, na 

qual não jogamos uns contra os outros, mas com cada um deles”. 

Em sua visão, o propósito do diálogo é percorrer todo o processo do pensamento e 

mudar o modo como ele acontece coletivamente (BOHM, 2005, p. 38). Sendo assim, o 

                                                 
177 Nichol foi o editor do livro The essential David Bohm (1ª edição – 2002) que tem como conteúdo uma 

abordagem não técnica do pensamento e da obra de Bohm. 
178 Esse livro é uma coletânea de ensaios publicados no Boletim da Fundação Krishnamurti da Inglaterra, entre 

1970 e 1971, e de conferências realizadas em Ojai, na Fundação Cultural Krishnamurti, nos anos de 1977 a 

1992. 
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pensamento tem de perceber suas consequências. Geralmente, o pensamento não está atento a 

suas consequências. Bohm buscou na neurofisiologia uma relação semelhante, a 

propriocepção, cujo significado aproxima-se de autopercepção. Isso ocorre quando 

movimentamos o corpo e percebemos a relação entre intenção e ação. A questão que ele 

levantou com isso está ligada ao interesse em saber se o pensamento pode ou não ser 

proprioceptivo (BOHM, 2005, p. 62). 

Bohm (2005, p. 62-63) afirmava que nós temos a intenção de pensar, mas não nos 

damos conta disso, ou seja, não temos consciência desse processo e, assim, o pensamento 

surge como se estivesse chegando por si mesmo. Virtualmente, “todos os problemas da 

humanidade são devidos ao fato de que o pensamento não é proprioceptivo. O pensamento 

cria constantemente problemas dessa maneira e então tenta resolvê-los”. E, ao tentar resolvê-

los, torna-os ainda piores, uma vez que não percebe que os produz. 

Diante de tal situação, Bohm propunha a atenção aos pensamentos e a suspensão de 

nossos pressupostos, para que possamos olhar juntos, por meio do diálogo, o conteúdo de 

nossa consciência. Esse processo conduziria a um tipo diferente de consciência, denominada 

por ele de consciência participativa. Nela, cada pessoa compartilha a totalidade dos 

significados do grupo, ao mesmo tempo em que faz parte dele. Nessa visão, isso é um diálogo 

verdadeiro179 (BOHM, 2005, p. 65). É importante lembrarmos que Bohm (2007, p. 29) 

considerava o pensamento como um sistema, no qual todas as partes são mutuamente 

interdependentes. Dessa forma, o pensamento, o sentimento, o corpo, a sociedade, tudo isso 

faz parte de um único processo. 

Esse sistema, e isto é visível ao observarmos o mundo criado pelos humanos, 

apresenta uma falha, que é sistemática, visto que torna o pensamento incoerente em várias 

situações. Entretanto, é possível vermos essa falha. Apesar de sua limitação, o sistema – o 

processo do pensamento – é necessário e válido em vários aspectos. Todavia, o sistema é, na 

verdade, apenas uma parte muito pequena da realidade. E sobre isso, Bohm (2007, p. 33) 

afirmava existir algo que está além desse sistema e que poderia ser chamado de inteligência. 

Conforme a abordagem bohmiana, o pensamento participa da percepção da realidade. 

Em geral, fomos condicionados a acreditar que o pensamento está além da matéria e que tem 

um certo significado espiritual. Essa noção, nessa perspectiva, foi condicionada em nós como 

um reflexo. Todavia, Bohm (2005, p. 148-149) afirmava que o pensamento é um processo 

                                                 
179 Bohm analisou o modo de comunicação comumente realizado entre os cientistas e percebeu que, 

normalmente, eles estão longe de estabelecer um diálogo. Essa relação entre ciência e diálogo será 

estabelecida no capítulo quarto. 
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material, que ocorre no cérebro, no sistema nervoso, na totalidade do corpo180. Intrínseco a 

essa visão, há um outro significado para a matéria, que passa a ser vista como infinitamente 

sutil, e não como mecânica. Se tivermos um insight sobre essa questão, isso poderá afetar o 

processo material do pensamento, que inclui os reflexos – pois o pensamento participa da 

percepção –, e poderá afetar também o indivíduo e, consequentemente, a sociedade. 

Com essa compreensão sobre o pensamento, a comunicação – que significa tornar 

comum –, e o diálogo, Bohm acreditava, segundo Peat (1997, p. 291), que, quando ocorre uma 

mudança de significado, muda-se o ser, tendo em vista que os pensamentos e as palavras 

exercem um papel objetivo na modificação química do cérebro. “Quando uma mudança de 

significado é profunda, ela leva também a uma transformação ontológica no indivíduo, 

especificamente uma sutil, mas permanente reestruturação do cérebro” (PEAT, 1997, p. 291). 

Frisamos aqui, apenas como registro, uma interessante convergência com a filosofia 

aristotélica. De acordo com Aristóteles (2001, p. 103), “pensar é uma forma de sofrer uma 

alteração”, o que, obviamente, implica mudança de significado. 

O diálogo, sem dúvida, exerceu um importante papel na constituição da visão 

científica de Bohm. Esse tema foi intensamente vivenciado por ele, que buscou estabelecer 

diálogos efetivos com diversas pessoas interessadas em assuntos em comum, como ilustramos 

em sua aproximação com Krishnamurti. A percepção bohmiana dos fenômenos da natureza e 

a sua representação são parte de um processo dinâmico que flui de acordo com a relação dos 

significados atribuídos aos conceitos, hipóteses e teorias construídos, em determinado 

contexto, em correspondência aos experimentos e aos aspectos da realidade estudada. A 

ciência é um diálogo aberto que se formula de modo criativo, mas, sobre isso, falaremos no 

próximo capítulo. No tópico seguinte, veremos as influências filosóficas sobre o pensamento 

e a obra de Prigogine e como essas influências colaboraram para o desenvolvimento de sua 

visão sobre o tempo e a natureza. 

 

 

3.3. Uma visão integradora do conhecimento e as relações entre algumas ideias de 

Prigogine e de Bergson 

 

No final do artigo Autobiografia, Prigogine (2003, p. 232) nos forneceu as pistas para 

compreendermos mais amplamente o seu trabalho e as suas ideias científicas na busca de 

                                                 
180 Isso implica que, para Bohm, o pensamento não é exclusivamente subjetivo nem objetivo. Esses dois aspectos 

são inseparáveis (PEAT, 1997, p. 279). 
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resolução de problemas e de situações-problemas com as quais se deparou em suas 

investigações acerca dos fenômenos da natureza que estudou ao longo de vários anos: 

 

Todos esses problemas têm realmente um elemento em comum: tempo181. 

Talvez a orientação do meu trabalho tenha surgido do conflito entre minha 

vocação humanista, quando adolescente, e a orientação científica que escolhi 

para meu treinamento universitário. Quase instintivamente, voltei-me para 

problemas de crescente complexidade, talvez na convicção de que pudesse, 

então, encontrar uma junção entre a Ciência Física, a Biologia e a Ciência 

Humana. (PRIGOGINE, 2003, p. 232) 

 

Indubitavelmente, uma das implicações filosóficas das teorias de Prigogine foi a 

pretensão de superação da dicotomia entre as duas culturas – Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas. A unidade do conhecimento que não homogeneíza os saberes torna complexa a 

compreensão da realidade. Ele foi um peregrino cambiante por vários saberes, reconhecendo, 

em sua concepção de mundo, influências de cientistas, de filósofos, de escritores, de artistas. 

Conforme Weber (1991, p. 227), Prigogine era um “homem do Renascimento, com interesses 

multidimensionais”, que iam desde as suas estruturas dissipativas até a arte primitiva, da qual 

era colecionador. 

Existem, todavia, reações muito contrárias à tentativa de uma visão de unidade 

múltipla do conhecimento. Segundo Popper (1975, p. 176), “elaborar a diferença entre a 

ciência e as humanidades tem estado em moda desde muito e tornou-se enfadonho”. O 

método de resolver problemas, o método da conjectura e da refutação, são praticados por 

ambas as áreas – ciências naturais e humanidades –, conforme a perspectiva de Popper. Claro 

que cada uma das áreas possui especificidades, porém esses métodos existem em ambas; não 

são universos incomensuráveis. Todos esses métodos – com suas peculiaridades em cada 

cultura – são praticados “na reconstrução de um texto danificado bem como de uma teoria da 

radioatividade” (POPPER, 1975, p. 176). 

Na abordagem de Popper, que, nesse aspecto, se assemelha e se relaciona com a de 

Prigogine, quase todos os estudiosos dessa temática, como Dilthey182 e Collingwood183, 

                                                 
181 Lembramos que o conceito de tempo prigoginiano foi apresentado no capítulo anterior, no tópico 2.3. 
182 Wilhelm Dilthey (1833-1911), alemão, filósofo e professor de História da Filosofia, defendia uma separação 

entre as Ciências da Natureza e as Ciências do Espírito, vinculando a hermenêutica – a apreensão das formas 

da cultura ao longo da história, por meio da experiência íntima do sujeito – à sua filosofia de compreensão da 

vida. As obras de Dilthey acham-se reunidas na coletânea alemã Gasammelte Schriften (Obras Completas), 

com 26 volumes. 
183 Robin George Collingwood (1889-1943) foi filósofo, historiador e arqueólogo britânico. Algumas de suas 

principais obras foram Ensaio sobre o método filosófico (1ª edição – 1933), Ensaio sobre a metafísica (1ª 

edição – 1940), A Ideia de História (1ª edição – 1946). 
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sustentaram que as humanidades diferem radicalmente das ciências naturais e que a diferença 

mais saliente está na convicção de que a tarefa central das humanidades é compreender, no 

sentido de podermos compreender homens, mas não a natureza. Dessa forma, a compreensão 

está baseada em nossa humanidade em comum. Fundamentalmente, a compreensão é uma 

espécie de identificação intuitiva com outras pessoas, na qual somos ajudados por motivos 

expressivos – como gestos e falas –, e é também um entendimento de ações humanas. Por 

fim, conforme ressaltou Popper (1975, p. 174), é também uma compreensão dos produtos da 

mente humana. 

No sentido apontado, podemos compreender pessoas e suas ações e produtos, porém 

não podemos compreender a natureza – os sistemas solares, moléculas, partículas. Podemos 

conhecer objetivamente a natureza, mas não compreendê-la. Popper (1975, p. 175) nos 

apresentou uma visão muito mais integradora, o que converge com a perspectiva 

prigoginiana: 

 

Estou inteiramente disposto a aceitar a tese de que a compreensão é a meta 

das humanidades. Mas duvido de que devamos negar que seja também a 

meta das ciências naturais. Sem dúvida será “compreensão” num sentido 

ligeiramente diverso. Mas já há muitas diferenças na compreensão de 

pessoas e de suas ações. 

 

Popper (1975, p. 175-176) nos forneceu algumas razões para a sua convicção 

mencionada anteriormente. Uma delas diz respeito ao fato de que, assim como 

compreendemos outras pessoas devido à humanidade de que participamos, podemos 

compreender a natureza porque fazemos parte dela. Outra razão é que buscamos compreender 

as pessoas em virtude de uma racionalidade de seus pensamentos e de suas ações. Assim, 

também podemos compreender as leis da natureza em razão de alguma espécie de 

racionalidade ou de necessidade compreensível inerente a elas. 

Popper (1975, p. 176) também citou que a ciência no século XX – e, nesse caso, ele 

exemplificou remetendo-se à visão científica de Einstein – compartilhou outro significado 

com as humanidades, que é o da tentativa de compreender o mundo da natureza do mesmo 

modo que compreendemos uma obra de arte, ou seja, como um ato criativo. Há algo comum, 

destacado por Popper, presente nas atividades de busca de compreensão tanto nas ciências 

naturais como nas humanidades, que é a consciência de malogro ao se tentar compreender. 

Em nossa visão, isso se deve ao fato de que a realidade e o conhecimento são um processo e, 

por isso mesmo, inacabado e incompleto, o que frustra uma tentativa de compreensão total. 

Opondo-se à visão que separa as humanidades das ciências naturais por causa do método da 
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compreensão comumente atribuído apenas à ciência humana, esse filósofo da ciência 

arrematou: 

 

A ciência, afinal de contas, é um ramo da literatura; e trabalhar em ciência é 

uma atividade humana como construir uma catedral. Não há dúvida de que 

há demasiada especialização e demasiado profissionalismo na ciência 

contemporânea, que a tornam desumana; mas isto também é infelizmente 

certo quanto à História ou à Psicologia contemporâneas, quase tanto quanto 

às ciências naturais. (POPPER, 1975, p. 176) 

 

Conforme a perspectiva prigoginiana, em consonância aos aspectos mencionados com 

a análise de Popper, os conceitos das Ciências da Natureza e os conceitos das Ciências 

Humanas são construções culturais e também possuem historicidade. Eles nascem, crescem, 

desenvolvem-se e vivem por meio de nós. É necessário que nós, quer físico – como exemplo 

de ciência natural –, quer historiador – como exemplo de humanidades –, tomemos cuidado 

para não cairmos na armadilha da tirania do conceito, capaz de distorcer a realidade para que 

caiba nas definições limitadas pelo próprio conceito. O mundo das teorias e dos conceitos é, 

ao mesmo tempo, produto do mundo vivido e produtor de realidades. É na relação 

estabelecida entre o espaço de historicidade coletiva e a singularidade individual que faz 

sentido a produção da ciência (ALMEIDA, 2004, p. 82-83). 

A ideia de choque entre as duas culturas – a dicotomia entre as Ciências da Natureza e 

as Ciências Humanas – continuará enquanto as comunidades intelectuais de profissionais de 

seus respectivos setores estiverem fechadas em suas próprias verdades. Todavia, vimos que as 

novas descobertas da ciência revelaram uma possibilidade de diálogo com a natureza e com 

outros saberes. Esse diálogo é profícuo, aberto e rico em possibilidades. A respeito disso, 

Prigogine e Stengers (1997) remeteram-se a uma nova aliança entre os saberes, na qual a 

Física se revela também narrativa, histórica, temporal; falaram de uma nova aliança entre o 

homem e a natureza, que foge daquele quadro de manipulação humana sobre os fenômenos 

naturais. 

O reencontro com o tempo, na abordagem de Prigogine, possibilitou essa nova visão 

sobre o conhecimento. Os enunciados científicos não possuem mais um caráter absoluto, no 

entanto esse relativismo não significa perda de objetividade, ao contrário, ressalta o caráter de 

multiplicidade da realidade. Parece-nos claro que as possibilidades de relações e de diálogos 

entre áreas do conhecimento encontram muito mais barreiras do que portas abertas. Um dos 

maiores obstáculos para o diálogo entre cientistas de posições diferentes e de profissionais de 

áreas do saber distintas é justamente o fato de existir uma grande rigidez na forma de se 
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pensar sobre o assunto. As ideias, os conceitos, as teorias ganham, muitas vezes, status de 

verdade e, consequentemente, muitos profissionais fecham-se em seus mundos de certezas. 

Todavia, se a Física, por exemplo, percebe atualmente que a incerteza e a probabilidade são 

intrínsecas à natureza e ao conhecimento sobre ela, parece ser um contrassenso, então, fechar-

se em seus próprios limites.  

A Física, mediante a perspectiva prigoginiana, descobriu uma nova coerência em que 

o ser e o devir não são mais opostos, contraditórios. A flecha do tempo nos permitiu 

estabelecer relações entre os conhecimentos, entre o homem e a natureza. A ruptura da 

simetria temporal, pela qual a flecha do tempo ganhou significado, remeteu a um mundo em 

que suas próprias peculiaridades são valorizadas. No entanto, são valorizadas porque 

compartilham uma realidade que não é composta de partes separadas, uma vez que há uma 

relação entre essas partes e o conhecimento que temos dela. Essa relação é temporal e nunca 

foi e nunca será estática. Dessa forma, um dos desdobramentos da teoria prigoginiana é a 

convicção de que existe um novo elo entre o homem e a natureza e entre os saberes. 

Outro desdobramento da visão teórica de Prigogine é, por conseguinte, a perspectiva 

de que cada indivíduo, necessariamente, está em interação com o contexto que o circunda. A 

ideia de um ente separado é uma abstração. Em uma ampliação dessa abordagem temos o 

panorama ontológico e epistemológico de que não existem coisas separadas184. Conforme 

González (2008, p. 42), podemos depreender da física e filosofia prigoginianas que o 

conhecimento não se dá isoladamente, mas sim ocorre como se fosse um concerto de outras 

vozes. O conhecimento é uma atividade coletiva, algo que vai além do indivíduo tomado de 

forma isolada. Assim, o conhecimento é um sistema, porque implica o conjunto. 

Outra implicação da visão prigoginiana se relaciona com a busca por uma filosofia da 

natureza que não se dirija contra a ciência. Esse cientista buscou a unidade entre a ciência e a 

Filosofia. Segundo suas próprias palavras, ele desejou criar uma ponte “entre a experiência 

filosófica e a experiência científica” (PRIGOGINE, 2009b, p. 83). Aqui, percebemos uma 

visão similar à de Whitehead, que procurava compreender a experiência humana como um 

processo pertencente à natureza, como existência física. De acordo com a análise de Prigogine 

e Stengers (1997, p. 77), o pensamento de Whitehead não via nenhuma oposição essencial 

entre ciência e Filosofia: 

 

[...] trata-se de definir o campo problemático no interior do qual a questão da 

experiência humana e dos processos físicos poderia ser posta com coerência, 

                                                 
184 Essa visão prigoginiana é muito semelhante a alguns aspectos da abordagem de Bohm sobre a totalidade. 
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de determinar as condições adequadas a tornar solúvel o problema; trata-se 

de formular o conjunto mínimo de princípios necessários para caracterizar 

toda existência física, desde a pedra até o pensador. [...] Enquanto cada 

teoria científica seleciona e abstrai na complexidade do mundo um conjunto 

particular de relações, a filosofia, por sua vez, não pode privilegiar nenhuma 

região da experiência humana, mas deve construir, por uma experimentação 

da imaginação, uma coerência que dê lugar a todas as dimensões dessa 

experiência, dependam elas da Física, da Fisiologia, da Psicologia, da 

Biologia, da ética, da estética. 

 

Whitehead havia compreendido que o devir criativo da natureza nunca poderia ser 

pensado e concebido se os elementos que compõem essa natureza fossem definidos como 

entidades individuais permanentes. Mas isso não significa que a permanência era ilusória para 

ele. A tarefa de sua filosofia consistia em reconciliar a permanência e o devir, em pensar as 

coisas como processos, e isso ele propunha muito antes de vir à tona a física das partículas 

elementares instáveis (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 78). A exploração de temas 

filosóficos constitui, para Prigogine e Stengers (1997, p. 79), a criação de uma visão de 

mundo em que “ciência e Filosofia devem poder encontrar-se e pôr fim a uma oposição que 

destrói a nossa cultura”. 

Gostaríamos, nesta seção, de ressaltar que várias foram as fontes de convergências de 

ideias científicas e filosóficas para Prigogine. Analisaremos algumas delas que consideramos 

pertinentes ao tema de nossa tese. Prigogine (2008, p. 25) afirmou que ficou profundamente 

impressionado com a obra What is life? (1ª edição – 1944), de Schrödinger, e que a 

reconheceu como uma importante influência para fazê-lo pensar acerca do processo 

subjacente à vida. Esse livro discorre sobre cristais e também sobre a ordem biológica, 

ressaltando que o fenômeno irreversível deve ser responsável, no mecanismo da vida, pelo o 

que a impede de degradar-se. A abordagem de Schrödinger desencadeou em Prigogine a ideia 

de que a função – o fluxo de matéria e de energia – é o que possibilita a criação da estrutura 

da vida. Em uma analogia, uma cidade só vive porque realiza intercâmbios de matérias-

primas ou de energias com o campo que a circunda. 

Como o insight obtido pela leitura da obra de Schrödinger fez Prigogine vislumbrar 

que a função cria a estrutura, ele, no desenvolvimento de suas pesquisas, passou a definir a 

função como a situação de não equilíbrio. Sobre essa importante influência, ele próprio 

afirmou que o livro de Schrödinger o fez intuir, em 1945, que “os fenômenos irreversíveis 

podiam ser a fonte da organização biológica” (PRIGOGINE, 2008, p. 26). A partir de então, 

essa convicção nunca o abandonou. 
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Outra obra que influenciou Prigogine, por mais estranho que pareça, segundo suas 

próprias observações, foi O acaso e a necessidade: ensaio sobre a filosofia natural da 

biologia moderna (1ª edição – 1970), de Jacques Monod (1910-1976), que comenta as 

implicações filosóficas das descobertas da biologia molecular. Trata-se de um livro cujas 

perspectivas, em boa parte de sua estrutura argumentativa, são refutadas por Prigogine, 

porque as ideias de Monod estão alicerçadas em uma concepção que coloca a vida à parte da 

matéria, como um mero epifenômeno devido ao acaso, mas, de qualquer modo, estranho às 

grandes leis (PRIGOGINE, 2008, p. 26). 

De acordo com a abordagem de Monod, o acaso refere-se aquilo que ele designava de 

milagre estatístico do aparecimento do código genético e da sucessão das mutações 

favoráveis. Nesse ponto de vista, o acaso contrapõe-se à legalidade natural. Para ele, “o acaso 

arranca o vivente à ordem inanimada da natureza, fazendo dele um morto adiado às margens 

de um universo onde não constitui senão uma particularidade arbitrária” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 142). Essa perspectiva baseia-se na convicção de que a biologia 

contemporânea constitui a expressão última da ciência clássica, o que justifica o biólogo 

afirmar que a decomposição da complexidade viva em suas partes constituintes de 

comportamento mais simples é suficiente para entender a organização biológica. Dessa forma, 

a vida presente nos laboratórios não é questionada por Monod. 

Imbuído de novos conceitos e absorvido em suas pesquisas e estudos sobre flutuação, 

instabilidade, irreversibilidade, caos, Prigogine formulou uma nova visão sobre o jogo do 

acaso e da necessidade, a qual representa a relação entre inovação provocadora e resposta ao 

sistema. Em sua abordagem, contrariamente a Monod, não se admite a oposição entre acaso e 

necessidade. O fato de uma organização ou regime de funcionamento não poderem ser 

deduzidos como necessários e estarem à mercê de uma flutuação não significa que sejam 

arbitrários. Acaso e necessidade são complementares, e a vida exprime melhor do que 

qualquer outro fenômeno físico algumas leis fundamentais da natureza. Ao mesmo tempo, “a 

vida é o reino do não-linear, a vida é o reino da autonomia do tempo, é o reino da 

multiplicidade das estruturas. E isto não se vê facilmente no universo não vivo” 

(PRIGOGINE, 2008, p. 26). Em consonância com a nossa tese, a vida é, ao mesmo tempo, 

relógio e nuvem. 

O livro de Monod, de cujas ideias Prigogine discordava, permitiu-lhe, em um processo 

essencialmente dialético, tomar conhecimento da questão metafísica que estava em jogo e que 

envolve a oposição da particularidade das condições iniciais à universalidade determinista das 

leis da evolução. O que se constata, portanto, é que essa obra foi decisiva para que ele 
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tomasse “consciência da importância destas questões em jogo, pelo fato de não se tratar de 

pequenos problemas reservados à técnica científica, mas de problemas sobre os quais tinham 

procurado refletir todos aqueles que fizeram a história intelectual do homem” (PRIGIGONE, 

2008, p. 27). 

Todavia, entre as influências que Prigogine teve em sua vida intelectual, 

indubitavelmente, a mais significativa e ampla, pelo menos no campo filosófico, foi a de 

Bergson e, por isso mesmo, merece uma abordagem um pouco mais aprofundada. Para o 

filósofo, o tempo é essencial para a compreensão da própria vida e, para o cientista, é a 

matéria-prima criadora da realidade. O tempo foi o alicerce de uma visão filosófica vitalista 

em Bergson e um dos mais importantes fundamentos do sistema teórico-científico de 

Prigogine. “O universo dura”, afirmava o filósofo (2006, p. 8). “O tempo precede o universo” 

(PRIGOGINE, 2008, p. 58), declarava o cientista. Diversas ideias e críticas de Bergson 

encontraram ressonância no pensamento e na obra de Prigogine. Ressaltamos que, apesar de 

suas semelhanças e diferenças, eles se relacionam, principalmente, pelo conceito de tempo, 

seja ele duração para Bergson, seja ele flecha ou seta do tempo para Prigogine. Ambos 

também defenderam uma perspectiva bastante crítica com relação à ciência mecanicista. 

Autor de uma significativa obra filosófica, Bergson foi professor do Collège de France 

e ganhou o prêmio Nobel de literatura, em 1927. Atento e arraigado à vida e à realidade, 

elaborou uma perspectiva filosófica que destacava a diferença entre o tempo abstrato – o 

tempo do relógio, numerável, espacializado, medido em Física – e o tempo real, concreto, o 

da duração, vivido pela consciência (PIETTRE, 1994). Para ele, a natureza não é estática. É 

criativa. O elemento de criatividade é o tempo; não o tempo materializado em espaço, o 

tempo rítmico da contagem, simbolizado pela extensão, mas o tempo da duração. E alertava-

nos para a ilusão de confundirmos a duração com um tempo homogêneo, ou seja, com uma 

representação da extensão (BERGSON, 2006). Essa perspectiva é convergente com a visão de 

Prigogine sobre a multiplicidade do tempo e sobre o caráter criativo intrínseco à 

temporalidade presente na natureza, conforme analisamos no subcapítulo 2.3. 

De acordo com Bergson (2006, p. 8), “quanto mais nos aprofundarmos na natureza do 

tempo, mais compreenderemos que duração significa invenção, criação de formas, elaboração 

contínua do absolutamente novo”. Ele afirmava, com convicção, que duração é memória e 

que memória é consciência. “A duração é, pois, o ‘élan vital’ que faz com que o passado de 

um ser se prolongue em seu presente. Sendo o presente apenas o momento mais contraído 

dessa memória” (SCHÖPKE, 2009, p. 225). Sobre essa questão, recorrendo à linguagem 

metafórica, assegurava que nossa vida inteira é como se fosse uma frase sem pontos 
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(BERGSON, 2009, p. 56). Segundo Prigogine (1996, p. 75) é possível sublinhar a 

convergência “entre os resultados da termodinâmica de não-equilíbrio e as filosofias de 

Bergson ou Whitehead. O possível é mais rico que o real. A natureza apresenta-nos, de fato, a 

imagem da criação [...]”. Como já mencionamos, de acordo com a abordagem prigoginiana, 

somos todos atravessados pela flecha do tempo, que está imbuída da imprevisível novidade. O 

universo nos mostra que caminhamos pelas bifurcações ininterruptas, como uma frase sem 

pontos. 

Com base no raciocínio sobre o tempo, apresentado anteriormente, podemos começar 

a evidenciar o argumento central da crítica bergsoniana à ciência. Quando a ciência – 

especificamos aqui que sua crítica se direciona efetivamente à ciência mecanicista – mede o 

tempo, essa medida é apenas uma medida da duração, não é a duração em si. Como a 

abordagem da ciência moderna é a de prever os eventos, de extrair e reter do mundo material 

o que é reversível, ela se ocupa, segundo Bergson, daquilo que é suscetível de ser repetido e 

de ser calculado, daquilo que não dura. Contudo, o filósofo, como ressalta Schöpke (2009), 

afirma-nos que essa duração ignorada e eliminada pela ciência, nós a sentimos e a vivemos – 

podemos entrever a separação das duas culturas como reflexo dessa condição apresentada. Na 

visão bergsoniana, a duração real é o tempo, porém o tempo indivisível:  

 

A duração é o movimento interno a que estamos submetidos 

ininterruptamente; é um tempo indivisível, uma sucessão contínua, em que a 

memória “prolonga o passado no presente”. Nossos estados de consciência 

não podem ser distinguidos uns dos outros, uma vez que não se constituem 

como partes destacáveis, mas sim como um todo indivisível. Esses estados 

se interpenetram, constituindo uma “unidade de diversidades”185. (SAHM, 

2011, p. 26) 

 

O filósofo, contudo, não discordava de que o tempo implica sucessão. Entretanto, 

refutava a ideia de que a sucessão se apresenta à nossa consciência primeiramente como um 

“antes” e um “depois” justapostos. Como exemplo, remeteu-se à melodia de uma música 

como modo de elucidar a questão. Na melodia, temos a mais pura impressão de sucessão que 

se possa ter e, todavia, “é a própria continuidade e a impossibilidade de decompô-la que causa 

em nós essa impressão” (BERGSON, 2006, p. 16). Somente quando fazemos o recorte em 

                                                 
185 Gostaríamos de pontuar a semelhança que há entre essa perspectiva de duração de Bergson e a visão de 

Bohm sobre o tempo – que apresentamos em linhas gerais no capítulo segundo, no tópico 2.3. De acordo com 

Rioja Nieto (1992, p. 383), há também uma outra semelhança entre os aspectos teóricos de Bergson com 

Bohm. Bergson, insistentemente, criticava o processo de espacialização à que a época moderna tinha 

submetido o conhecimento do real. Essa tese e o próprio conceito de duração de Bergson resultam como 

familiares a algumas considerações feitas por Bohm, embora isso não sugira influência de Bergson sobre 

Bohm, tendo em vista que não há registro de que este tenha lido aquele. 
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notas distintas, em “antes” e “depois”, é que misturamos à melodia imagens espaciais e 

impregnamos a sucessão de simultaneidade. É no espaço que existe, segundo a visão de 

Bergson (2006, p. 17), a distinção de partes exteriores umas às outras.  

 

Bergson reconhece que é no tempo espacializado que nos colocamos em 

geral; a duração real, porém, existe, está presente. É devido à duração que as 

mudanças, internas e externas, ocorrem. A realidade é a própria mobilidade. 

Imbuído de uma visão que coloca a mudança como algo essencial para a 

realidade, é coerente sua postura crítica em relação ao modelo clássico de 

ciência. Modelo esse representado em seu ápice pelas leis deterministas de 

Newton e que impôs a outras áreas, como a filosofia e a história, um padrão 

de pesquisa a ser seguido, um método de encontrar-se a “verdade”. Para ele, 

esse modelo é mecanicista, reduz a realidade a um padrão cognoscível que 

torna o tempo como “causa” e “efeito”, como algo simétrico. Elimina a 

criatividade. Elimina o novo. Elimina a própria natureza! (CARVALHO, 

2012, p 108) 

 

Bergson (2005, p. 205) reconhecia que a ciência de sua época era um empreendimento 

que tratava a matéria como submissa às leis físicas. Objetos se ligam a objetos e fatos a fatos 

devido a relações constantes. Para ele, a inteligência intervém na matéria para seu próprio 

interesse. A ciência positiva criada por um projeto intelectualista não considera os objetos e a 

própria matéria além das relações estabelecidas pelas regularidades, pelas leis, pelo 

determinismo. Diante de tal configuração, posicionava-se como um ávido questionador dessa 

ordem imposta pela visão mecanicista, e, por isso, criticava aquilo que ele passou a chamar de 

inteligência: certo pensamento de caráter analítico e pragmático, com finalidades aplicativas, 

que, por meio da criação e da utilização de conceitos, tende a uma fixação do real, em grande 

medida ilusória, e realiza certas simplificações redutoras a fim de justificar sua própria linha 

condutora (SAHM, 2011, p. 21). 

Em seu período de vida (entre meados do século XIX e meados do século XX), 

Bergson se consolidou como um filósofo cuja voz se levantou de forma crítica ao 

determinismo predominante na visão racional e mecanicista da ciência moderna, também 

designada de clássica ou newtoniana – nesse caso, a forma idealizada dessa ciência. Suas 

observações e ponderações lançaram um olhar para a natureza, buscando evidenciar as 

limitações da abordagem científica de sua época. Dessa forma, a perspectiva filosófica de 

Bergson o inseriu no vórtice de um debate que questionava o determinismo completo das leis 

físicas. Nessa perspectiva, a vida, em sua evolução, cria e é portadora do imprevisível. Como 

a ciência de sua época estava alojada no controle e na manipulação da natureza com o fito de 
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prevê-la, Bergson acreditava que somente pela intuição metafísica se poderia apreender a 

duração, uma vez que essa ciência era incapaz de compreendê-la. 

De acordo com Piettri, (1994, p. 49), o tempo irreversível e sua propriedade intrínseca 

de perpétua novidade do futuro em relação ao passado – vivenciados em nosso ser – fogem ao 

alcance da inteligência criticada por Bergson. Entretanto, esse filósofo não imaginava que o 

tempo e sua irreversibilidade poderiam manifestar-se como fundamentais não só para a 

Filosofia, mas também para a ciência. Neste momento, situamos novamente Prigogine nessa 

relação, para quem os desenvolvimentos da física dos sistemas instáveis deram plena 

consistência a muitas das intuições filosóficas de Bergson. Os processos irreversíveis 

estudados por Prigogine nos permitiram uma abordagem sobre a natureza que considera o 

movimento ininterrupto do tempo – a duração, segundo Bergson – como real e fundamental. 

Isso desencadeia uma narrativa científica na qual é destacado o papel criativo da flecha do 

tempo, que é a irreversibilidade temporal. 

Pelo que já foi mencionado, podemos perceber que, para Bergson, a ciência de sua 

época era o produto de sua exigência vital de prever os corpos naturais e de agir sobre eles, de 

fabricar e manipular objetos. Como vimos, em sua perspectiva, a ciência é impotente para 

compreender a duração, visto que a inteligência não pode captar senão aquilo que ela 

consegue imobilizar. No entanto, segundo a visão científica de Prigogine, insistentemente 

defendida por ele em várias de suas obras, a ciência (do século XX em diante) vivenciou uma 

condição de metamorfose e ela “não é mais a ciência clássica que Bergson criticava” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 79). 

Um aspecto importante destacado por Prigogine e Stengers (1992, p. 23), ao analisar o 

pensamento bergsoniano, é que o filósofo afirmava que é pela nossa experiência mais íntima – 

duração – que podemos ter esperanças de compreender a natureza de que somos solidários; 

não é a partir dos objetos separados e privilegiados de nossa ciência. Conforme essa 

perspectiva, o tempo de nossa existência não é oposto ao mundo objetivo, pelo contrário, 

traduz nossa solidariedade com o real. Contudo, Bergson não foi capaz de propor algo que 

pudesse concorrer com o conhecimento científico. A intuição que compartilhamos de nossa 

evolução e da evolução de todas as coisas na duração não se transformou em um método de 

investigação preciso como aquele que direciona a ciência em sua exploração do mundo 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 24). 

As impressões dessa filosofia deixaram marcas indeléveis em Prigogine, que buscou 

demonstrar que a Física pode ser aberta à natureza criativa e ao tempo inventivo. A respeito 

desse aspecto, Prigogine e Stengers (1992, p. 24) fizeram o seguinte questionamento: 
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“Podemos endossar o juízo de Bergson segundo o qual o conhecimento científico, e em 

particular o conhecimento físico, está destinado a opor um ao outro o mundo descrito e aquele 

que o descreve?”. Várias características da ciência criticada por esse filósofo estão, segundo a 

abordagem prigoginiana, presentes somente em uma classe limitada de sistemas dinâmicos 

simples. Porém, essa conclusão não foi alcançada pelo abandono do procedimento científico, 

mas sim pela percepção das limitações da ciência moderna (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, 

p. 75). A influência do pensamento de Bergson em Prigogine se fundamenta principalmente 

no fato de o filósofo ter elucidado para o físico as implicações da ciência de seu tempo. 

Bergson foi bastante lúcido em sua análise sobre o procedimento de se fazer ciência 

associando-o às suas próprias circunstâncias históricas que favoreceram a visão de um 

conhecimento que, para ser verdadeiro, deveria fragmentar a natureza, separar o homem dela. 

Ele demarcou, com muita clareza, a insuficiência e a ilusão do projeto de ciência com o qual 

confrontou. Essas críticas, ideias e posicionamentos contribuíram para a formação original da 

visão científica e filosófica de Prigogine. 

 

[...] para Prigogine, dentro de cada partícula de um ser, existe uma história – 

tempo, mudança, interações com outras partículas – que provoca mudanças 

irreversíveis [...]. Esse horizonte teórico estabelece um diálogo entre todas as 

partes que compõem o universo. Não há a separação entre o mundo humano 

e o mundo da natureza como se o ser humano preponderasse sobre os 

demais. Estamos conectados. Essa é uma visão radicalmente diferente da 

visão cientificista da natureza, segundo a qual, [...] fundamenta-se na 

distinção entre a natureza e o homem. (CARVALHO, 2012, p. 115-116) 

 

 Chegamos ao ponto em que devemos apresentar a imagem de ciência 

predominante ao longo do desenvolvimento da chamada ciência moderna e que ainda se faz 

presente nas associações intelectuais sobre essa área do saber realizadas em muitos debates 

sobre o pensamento científico. No próximo tópico, analisaremos alguns pontos essenciais 

desse processo de constituição de uma ciência e também buscaremos conduzir uma reflexão 

sobre o discurso legitimador que vai além do científico, mas que se apresenta como 

rigorosamente racional. 

 

 

3.4. Esse templo chamado ciência 

 

Esta seção possui um claro objetivo: apresentar os principais elementos que 

constituíram o modelo de ciência moderna e o seu processo de idealização, a fim de que 
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possamos contrapô-los, no capítulo quarto, à ideia de ciência de Bohm e de Prigogine. Como 

uma forma de contraste, acreditamos que, ao analisarmos as características daquela ciência, 

poderemos elucidar, de maneira ampla, os aspectos constitutivos das autênticas visões 

científicas de nossos protagonistas, as quais estão em consonância com o período de 

metamorfose na ciência do século XX. Com esse propósito, discorreremos, neste subcapítulo, 

sobre o desenvolvimento de um empreendimento racional que se tornou padrão durante cerca 

de três séculos (XVII-XIX). 

Parece-nos impossível ter uma compreensão satisfatória sobre a formação do 

empreendimento designado de ciência se separarmos a história do pensamento científico do 

processo histórico filosófico, religioso, econômico, social, cultural, ambiental, geográfico, 

entre outros que constituem a totalidade que abarca a vida e suas transformações. A evolução 

– termo empregado como mudança – do pensamento científico não ocorreu e não ocorre 

como se fosse autônoma e independente de uma série de relações e de conexões com diversas 

situações e condições que não estão, em princípio, confinadas ao que uma atual racionalidade 

chamara de científica. Por exemplo, conforme Koyré (1982b, p. 10) ressaltou, a influência do 

pensamento científico e a visão de mundo por ele determinada não se encontram apenas nos 

sistemas que se apoiam abertamente na ciência. 

Como nossa pesquisa lida com a visão científica de Bohm e de Prigogine e como, no 

próximo capítulo, analisaremos suas ideias de ciência, nosso estudo poderia, se escolhêssemos 

outro caminho, ficar restrito a uma abordagem da Histórica da Ciência como se ela fosse 

apenas uma narrativa das atividades científicas ou de suas racionalidades. No entanto, como 

bem disse Popper (1975, p. 170), “a História da Ciência não deve ser tratada como uma 

história de teorias, mas como uma história de situações-problemas e suas modificações (às 

vezes imperceptíveis, às vezes revolucionárias)”. Além disso, para entendermos a visão de 

ciência de Bohm e de Prigogine, buscamos, primeiramente, apresentar seus percursos 

biográficos, suas principais teorias, obras e ideias, e, também, esboçar seus contextos 

históricos, culturais (capítulos primeiro e segundo) e filosóficos (capítulo terceiro). 

Todavia, antes de comentarmos a visão de ciência de nossos protagonistas no capítulo 

seguinte, iremos, primeiramente, neste tópico, apresentar um panorama geral do processo de 

constituição daquilo que se convencionou chamar de ciência e qual foi a visão predominante 

de uma imagem ideal atribuída a esse conhecimento específico. Há, aqui, um problema de 

interpretação que precisamos esclarecer. À ciência – e estamos, neste contexto, referindo-nos 

a um tipo de construção de conhecimento e de procedimentos experimentais que podem ser 
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enquadrados sob o rótulo de Ciências da Natureza, como a Física, por exemplo – foi 

estipulado um modelo de método desde a sua constituição como ciência moderna. 

Esse modelo – que apresentaremos – é visto, repetido, tentado a ser aplicado, 

criticado, valorizado ou refutado, vulgarizado não como ele é, mas, geralmente, como se 

pensa que ele é. Esse método da ciência natural foi, segundo Popper (1975, p. 176-177), 

macaqueado por vários profissionais de diversas áreas de conhecimento, inclusive pelos 

historiadores. Foi configurado principalmente nem tanto pela legitimidade daquilo que deve 

ser, mas pela alteração do significado daquilo que é e que acontece na rotina do trabalho 

científico. Já nos séculos XVI e XVII, havia a configuração daquilo que se designou de 

método científico e, em seguida, ou em paralelo, houve sua distorção como modelo. 

Como uma espécie de vaticínio à perspectiva de um só destino à ciência, a 

historicização do desenvolvimento do pensamento científico é fundamental para percebermos 

as suas nuances intrínsecas. Direcionando sua abordagem especificamente à Física – mas 

podemos estendê-la à ciência como um todo –, Stengers (1990, p. 74) comentou que a 

História da Física “não pode ser purificada de suas operações de captura, no sentido em que 

essas operações são ao mesmo tempo a invenção das linguagens da Física”. Historicizando a 

Física/ciência, conforme essa perspectiva, podemos decifrá-la como uma história, com seus 

riscos, suas surpresas, seus crimes e furores, como uma história cujo poder também está em 

jogo. 

De acordo com Feyerabend (1989, p. 20), a História da Ciência “não consiste apenas 

de fatos e de conclusões retiradas dos fatos. Contém, a par disso, ideias, interpretações de 

fatos, problemas criados por interpretações conflitantes, erros, e assim por diante”. Uma 

análise mais ampla, mediante essa visão, mostra que a ciência não conhece fatos nus, uma vez 

que os fatos dos quais tomamos conhecimento já são vistos sob certo ângulo. Sendo assim, 

pretendemos iniciar nossa investigação apresentando alguns aspectos externalistas da ciência, 

sob o viés da História Social do conhecimento. Posteriormente, analisaremos aspectos 

internalistas. No entanto, como dissemos na introdução de nossa tese, ambas as abordagens – 

internalista e externalista – são complementares e indissociáveis. Primeiramente, ressaltamos 

que o contexto institucional do saber foi essencial para entendermos a constituição da ciência 

moderna. De acordo com Burke (2003, p. 37), as instituições do conhecimento desenvolvem 

impulsos sociais próprios, além de estarem sujeitas às pressões externas, elucidando, em um 

determinado período histórico, a tendência a inovar ou a resistir à inovação. 

No século XVII, a chamada Nova Filosofia, Filosofia Natural ou Filosofia Mecânica 

estava associada a um processo normalmente designado pelo rótulo de Revolução Científica. 
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Várias das ideias desse movimento intelectual encontraram resistências no ambiente das 

universidades – originadas no seio de uma cultura cristã medieval –, onde grupos 

consolidados há mais tempo tendiam a ser hostis às novas concepções de entendimento da 

realidade. “Embora alguns líderes do movimento trabalhassem em universidades – Galileu 

(1564-1642) e Newton entre eles –, havia considerável oposição à nova filosofia em círculos 

acadêmicos” (BURKE, 2003, p. 43). Em reação à oposição, os que apoiavam a nova 

abordagem fundaram suas próprias organizações, academias, sociedades, entidades, como a 

Academia del Cimento (1657), em Florença, a Royal Society (1660), em Londres e a 

Académie Royale des Sciences (1666), em Paris186. 

Vale dizermos que, na perspectiva específica de Burke, não é apropriada a visão 

paradoxal reducionista sobre esse tema, ou seja, não há qualquer oposição simples entre as 

academias/sociedades científicas progressistas e as universidades reacionárias. “ [...] o que é 

preciso é fazer distinções – entre diferentes universidades, diferentes momentos, diferentes 

disciplinas e não menos importante, diferentes questões” (BURKE, 2003, p. 44). Havia 

universidades que transmitiam as ideias novas da ciência, normalmente de forma mais lenta, e 

havia universidades que ofereciam maior resistência. Todavia, os novos lugares do saber 

ofereciam oportunidades para inovação – novas ideias, novas abordagens, novos tópicos. 

Mencionamos também que, principalmente a partir do século XVIII, várias organizações de 

fomento à pesquisa surgiram na Europa, o que implicou a necessidade de sistematização do 

conhecimento, da profissionalização da ciência, da utilidade e da prática profissional de 

procedimentos racionais187. 

Foi nesse ambiente que tivemos as condições para a configuração da ciência moderna. 

Principalmente a partir do século XVII – mediante alguns aspectos socioculturais que apenas 

delineamos –, temos um ciclo de inovação do saber. Segundo a perspectiva de Burke, os 

grupos criativos, marginais e informais de um período – que, ao exercerem um importante 

papel, mesmo que não exclusivamente, possibilitaram a ciência moderna – depois se tornaram 

as organizações formais, dominantes e conservadoras das próximas gerações188. É com base 

                                                 
186 No início do século XVII, aproximadamente 400 academias foram fundadas apenas na Itália e outras 

poderiam ser encontradas por toda a Europa (BURKE, 2003, p. 40). Além dessas entidades, podemos 

destacar outras como Lojas Macônicas, Cafés e Salões. Frisamos também que não eram somente debatidas 

questões sobre a natureza nesses locais. Estudos de História, Línguas, Política também eram bastante 

difundidos. 
187 As iniciativas de pesquisas encontraram apoio, inclusive, dos governantes, “que pagavam salários aos sábios 

para que realizassem suas investigações, permitindo que seguissem carreiras fora das universidades pelo 

menos em tempo parcial” (BURKE, 2003, p. 49). O cientista profissional do século XIX surgiu por meio 

dessas condições. 
188 Essa abordagem é muito semelhante à visão de Revolução Científica e de Ciência Normal de Kuhn (2001). 

Entretanto, essa perspectiva é criticada tanto por Bohm quanto por Prigogine, como veremos no próximo 



203 
 

nesse contexto complexo que apresentaremos a visão predominante de ciência fomentada a 

partir do século XVII e preponderante até o início do século XX, sendo ainda uma forte 

referência nos debates leigos ou profissionais. 

De acordo com Stengers (1990, p. 16), “quando se fala de ciência, quando se tenta 

definir as ciências modernas, acaba-se sempre remontando a Galileu”. As obras de Galileu 

foram singulares para o seu período. Escritas em língua vulgar – o italiano –, tinham a 

característica de serem antiescolásticas189 e anunciavam uma ciência nova. Não entraremos 

em detalhes sobre as ideias de Galileu – as polêmicas e os debates sobre suas inovações e 

contribuições, sobre as perspectivas diferentes de historiadores da ciência acerca da questão 

de que tenha ou não feito experiências. Apenas gostaríamos de pontuar que, indubitavelmente, 

desde sua obra, temos a formação do procedimento aceito por vários de seus posteriores 

seguidores de que a ciência deve ler a natureza como se ela fosse escrita em caracteres 

matemáticos. Também faz parte do legado de Galileu, a configuração inicial de um método 

experimental que se tornaria modelo para a ciência190. 

Galileu foi um dos primeiros modernos a defender que as formas matemáticas eram 

efetivamente realizadas no mundo. Tudo o que existe no mundo está submetido à forma 

geométrica. “Todos os movimentos são submetidos a leis matemáticas, não só os movimentos 

regulares e as formas regulares, que talvez sejam absolutamente inexistentes na natureza, mas 

também as formas irregulares” (KOYRÉ, 1982b, p. 54). O método experimental exprime 

alguma verdade ideal sobre o fato de os cientistas buscarem descobrir o funcionamento real 

da natureza procurando respeitar certas normas, estipulando os testes experimentais, as 

observações, a confrontação rigorosa da teoria com os fenômenos estudados. Todavia, é 

necessário estabelecer a diferença entre a ciência ideal e as ciências efetivas, que estão longe 

de qualquer perfeição (THUILLIER, 1994, p. 10). 

A lógica ideal de ciência é aquela em que uma teoria é considerada verdadeira quando 

é confirmada pelos fatos. Entretanto, como muito bem destacou Koyré (1982b, p. 54), Galileu 

sabia que o “experimentum191 é preparado, que o experimentum é uma pergunta feita à 

                                                                                                                                                         
capítulo. Não que eles acham que está totalmente infundada. Pelo contrário, existem aspectos do 

desenvolvimento científico que corroboram essa visão. Porém, esse processo não necessariamente deve 

ocorrer assim. 
189 Suas obras criticaram o pensamento filosófico ensinado nas universidades medievais europeias – denominado 

de escolástica –, pensamento este sistematizado por Tomás de Aquino (1225-1274), que apresentava uma 

tentativa de unidade entre a filosofia aristotélica e a fé cristã. 
190 Apesar de reconhecer o significado histórico de Galileu como um cientista moderno, Stengers (1990, p. 17) 

refutou a perspectiva de vários autores que consideram o estudo de Galileu como uma bíblia onde se revela a 

essência das ciências modernas. 
191 Koyré (1982b, p. 54) utilizou a palavra latina experimentum para situá-la como oposição à experiência 

comum, à experiência que não passa de observação. 
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natureza, uma pergunta feita em uma linguagem muito especial, na linguagem geométrica e 

espacial”. Isso significa que Galileu, e isto está implícito em seu método experimental, fazia 

um arranjo, uma seleção dos fatos, o que pressupõe que esses fatos não são totalmente dados, 

mas que são, pelo menos parcialmente, construídos. Nas palavras de Koyré (1982b, p. 54), 

Galileu sabia que: 

 

[...] não basta observar o que se passa, o que se apresenta normalmente e 

naturalmente aos nossos olhos; [...] é preciso saber formular a pergunta e, 

além disso, saber decifrar e compreender a resposta, ou seja, aplicar ao 

experimentum as leis estritas da medida e da interpretação matemática. 

(KOYRÉ, 1982b, p. 54) 

 

Dessa forma, em seu contexto histórico, Galileu foi um inovador, um moderno. Ele 

deu uma base matemática à realidade física – algo ausente na síntese aristotélica e escolástica. 

Tal perspectiva possibilitou uma situação epistemológica frente a essa nova ontologia da 

ciência moderna: Galileu levou-nos a abandonar o mundo qualitativo e a relegar a uma esfera 

subjetiva todas as qualidades sensíveis de que é feito o mundo aristotélico (KOYRÉ, 1982b, 

p. 55). Muitos historiadores da ciência interpretaram essa situação como uma profunda 

ruptura, daí o sentido de Revolução Científica, sendo assim, segundo Stengers (1990, p. 79), 

com a chegada da ciência moderna, não se pergunta mais o que é ciência, mas sim se tal 

procedimento é aceitável, se é científico.  

É justamente sobre a base da física galileana e de sua interpretação por parte de 

Descartes – interpretação alicerçada na matemática, na extensão, no mecanicismo –, que se 

constituirá a ciência moderna tal como a conhecemos em termos de imagem predominante. 

Conforme a perspectiva de Descartes (1985, p. 64), Deus criou as leis da natureza, 

encontradas em nossos próprios pensamentos, o que dá um caráter essencialmente divino a 

elas. Questioná-las, portanto, seria uma heresia racional. Nessa visão, a nova Física – ciência 

moderna – deveria se ater ao estudo da extensão geométrica e ao movimento dos corpos. As 

leis da natureza são únicas e imutáveis e Deus, seu criador, também é imutável, senão elas não 

poderiam existir. Descartes (1985, p. 79) nos remeteu a uma Física não como Filosofia 

especulativa, mas como uma Filosofia prática que pode nos tornar “senhores e possuidores da 

natureza”. 

Sobre essa mesma base, teremos a vasta síntese científica do século XVII e XVIII, 

realizada por Newton. Ele construiu uma mecânica que, com suas leis físicas e matemáticas, 

possibilitou, entre outras coisas, a unificação, sob uma mesma teoria, do movimento dos 

planetas do céu e da queda dos corpos na Terra (BEN-DOV, 1996, p. 38). Também não é 
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nosso desiderato entrar em detalhes sobre os feitos científicos de Newton. Importa-nos 

observar que a física newtoniana forneceu leis matemáticas que permitiram prever diversos 

fenômenos com grande precisão. 

 

Os continuadores de Newton – principalmente do século XIX – viram no 

sucesso de sua mecânica o anúncio de uma nova visão “mecanicista”, 

próxima daquela proposta pelo filósofo René Descartes: o universo 

perceptível é semelhante a uma imensa máquina, que se compõe unicamente 

de matéria e se move segundo leis matemáticas imutáveis. Em um universo 

assim, em que todos os movimentos são determinados unicamente pelas leis 

da mecânica, a questão da presença divina se torna secundária – 

diferentemente, neste ponto, da visão cartesiana. [...] Em suma, a ciência 

permite dispensar Deus. (BEN-DOV, 1996, p. 41) 

 

No lugar de Deus, a razão da ciência. Mas não se trata de qualquer razão da ciência, 

mas de um tipo, de um modelo específico para se raciocinar, para se pensar e para se fazer 

ciência, que é pressuposto exclusivo. É também uma razão para se crer. Os vários êxitos 

obtidos pela física newtoniana, a partir do século XVII, influenciaram a própria concepção de 

ciência, criando uma imagem de ciência bastante crível. O ideal matemático – que tem base 

linguística abstrata –, o modelo do método experimental – que subjaz um arranjo, um 

experimentum –, as leis físicas e matemáticas newtonianas e os sucessos de sua mecânica 

contribuíram para que os divulgadores dessa nova ciência empreendessem uma verdadeira 

glorificação da certeza e da objetividade do saber experimental (THUILLIER, 1994, p. 9). 

Conforme o ideal de ciência configurado do século XVII ao XIX, os cientistas devem 

se resguardar de manifestar “preferências pessoais, de permitir que preconceitos filosóficos 

interfiram em suas pesquisas, devem evitar que tal fato ou tal teoria sejam privilegiados sem 

justificativa ‘racional’, etc.” (THUILLIER, 1994, p. 12). Esse é um ideal de perfeita 

neutralidade que é irrealizável, de acordo com a abordagem de Thuillier e de vários outros 

historiadores e filósofos da ciência. “Segundo as versões simplistas tão frequentemente 

oferecidas ao público, o Método permitiria obter da Natureza respostas sempre claras, ‘sins’ e 

‘nãos’ bem definidos” (THUILLIER, 1994, p. 13).  

Os cientistas só teriam que aceitar passivamente as mensagens da experiência, o que 

evoca um ideal de neutralidade. O método experimental, visto sob a égide mistificadora de 

um conhecimento puro e racional, nos faz crer (ou iludir) que os autênticos homens de ciência 

não possuem filosofias, preconceitos, paixões, fantasias, etc. Segundo Rüsen (2001, p. 95), 

chama-se de cientificismo “uma determinada interpretação da especificidade e do significado 

das ciências. Nessa interpretação, as ciências são tratadas isoladamente do mundo existencial 
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dos que as praticam e dos que são por elas atingidos”. Dentro dessa visão, o conhecimento 

sobre a realidade se dá por meio do estabelecimento de leis deterministas que, supostamente, 

evidenciam a verdade. 

Para essa visão idealizada, o que conta não são as ideias, as concepções filosóficas, as 

especificidades metafísicas, e sim a descoberta efetiva, a lei estabelecida (KOYRÉ, 1979, p. 

57). Para falarmos em nome da ciência, é preciso estarmos inseridos em um padrão que nos 

confira autoridade. Essa autoridade está fundada em uma postura e leitura epistemológica 

muitas vezes não visível; o que parece ser apenas constatação ontológica, trata-se de 

construção epistemológica (STENGERS, 1990, p. 82). Além da neutralidade, outro pilar da 

visão predominante de ciência é o que se designou chamar de objetividade. Todavia, o que 

parece ser simples, certo, objetivo escamoteia todo um processo interpretativo que aciona um 

complexo jogo de linguagem. “É sabido, e doravante mesmo os epistemologistas o sabem, 

que não há fato sem linguagem interpretativa, e as controvérsias recaem sobre essa relação 

entre fato e interpretação” (STENGERS, 1990, p. 84). 

A Física, mediante a análise de Stengers, faz falar aquilo que ela chama de objeto. As 

controvérsias científicas giram em torno da legitimidade desses testemunhos e do seu alcance. 

Nas ciências experimentais, o trabalho de fazer falar um fato é o de purificação e de controle. 

Controlar e purificar significam tentar eliminar tudo que possa macular o sentido do 

testemunho, tudo que possa permitir outras leituras de tal testemunho. Dessa forma, um fato 

experimental reconhecido é um testemunho fidedigno, considerado impossível de ser 

contestado (STENGERS, 1990, p. 85). Todo esse procedimento refere-se à construção da base 

objetiva da ciência. A verdadeira ciência retira dos fatos experimentais os testemunhos 

fidedignos que possibilitam à ciência o estatuto de objetividade. Todavia,  

 

A objetividade [...] constitui um ideal. Quem não sonha com uma ciência 

perfeita, que mostre a natureza como ela é? Mas entre os sonhos e as 

realizações, a distância é grande. Concretamente, o pesquisador é forçado a 

aceitar riscos, a se apoiar em determinada concepção de natureza, a postular 

relações talvez inexistentes, a formular conjecturas audaciosas ou mesmo 

temerárias, a “manipular” os fatos de modo às vezes pouco habilidoso. A 

espécie de vulgata epistemológica que esconde mais ou menos 

deliberadamente esses aspectos da atividade científica pretende dar desta 

última uma imagem lisonjeira, até mesmo asséptica: o Sábio é um espírito 

puro, frio, neutro e objetivo que opera num vazio cultural e ideológico 

perfeito. (THUILLIER, 1994, p. 15) 

 

Estabelece-se, portanto, uma retórica científica de uma racionalidade idealizada: o 

triunfo do fato e da objetividade. Tudo isso se passa em uma linguagem descritiva, com 
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recursos abstratos, para que seja evidenciada uma constatação de certezas e de verdades. Essa 

configuração retórica oculta relações de poder, uma vez que o poder dos conceitos científicos 

– e aqui podemos ampliar para as conexões entre esses conceitos, para as hipóteses, para as 

teorias, para as leis físicas, para as formações de disciplinas, para as especializações e para as 

construções de instituições de ciência – depende da capacidade que lhe será reconhecida de 

organizar o conhecimento, as coisas e os homens, da eficiência em ordenar a multiplicidade 

disparatada dos atores que podem estar interessados pelas pretensões de uma ciência 

(STENGERS, 1990, p. 93). Como bem destacou Popper (2000, p. 30), um corolário ainda 

presente nos dias de hoje dessa configuração retórica é o fato de que o trabalho do cientista, 

inserido nesse contexto analisado, “consiste em elaborar teorias e pô-las à prova. Se não for 

provada, se não tiver êxito nesse quesito essencial, ela poderá ser interessante, mas fica no 

campo da especulação, da metafísica, da Filosofia”. 

Esse caráter atribuído à ciência moderna e os aspectos apresentados sobre isso estão 

implícitos nos êxitos da mecânica newtoniana na predição dos fenômenos. O aparato 

discursivo subjacente aos resultados da física de Newton ocasionou sua adoção como 

fundamento de uma nova visão científica de mundo. Dessa forma, a teoria newtoniana – vista 

como modo científico de ver e de proceder inserido no contexto apresentado – provocou uma 

mudança profunda na maneira como o homem representa o mundo e sua cultura. 

 

A mecânica newtoniana parecia fornecer o que antes ninguém ousara 

prometer: “uma teoria matemática que permitia, em princípio, dar uma 

descrição completa de todos os fenômenos naturais, pelo menos sob seu 

aspecto mecânico (e, a se crer em Descartes, não há outro aspecto). (BEN-

DOV, 1996, p. 44) 

 

De acordo com a visão de Ben-Dov (1996, p. 44), pela primeira vez na história, 

parecia que o homem era capaz de conhecer o mundo tal como ele é, em outras palavras, “a 

ciência exata, no sentido que hoje damos a essa expressão, havia se tornado possível”. A 

física de Newton passou a ser considerada como o símbolo de uma teoria verdadeira, de uma 

teoria capaz de proporcionar uma descrição genuína do mundo real, de um conhecimento 

capaz de evidenciar certezas. 

Até o século XIX, a física newtoniana parecia estar ao abrigo dos questionamentos 

quanto à sua validade. Entretanto, a teoria da relatividade, primeiramente, e a teoria quântica, 

posteriormente, “abalaram não só a mecânica newtoniana, mas também os próprios 
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fundamentos que sustentavam a grandiosa Física do final do século XIX”192 (BEN-DOV, 

1996, p. 128). Nesse ponto específico de nossa análise, demarcamos a fundamental 

importância da História da Ciência, uma vez que ela pode, certamente, reforçar mitos e 

propagar versões oficiais, mas também pode revelar, com clareza e criticidade, que a ciência é 

um empreendimento essencialmente histórico, uma construção humana que leva em 

consideração interesses e jogos de poder, de ideias, de convicções, de crenças, de intuições e 

outros (STENGERS, 1990, p. 103). Nisso, temos que as verdades da ciência são relativizadas 

pela historicidade de seus discursos. Conforme Thuillier (1994, p. 25): 

 

Aquilo que os historiadores em geral, e os historiadores da ciência em 

especial, encontram não é a Razão (universal e impessoal), mas homens que 

inventam e constroem certas formas de racionalidade. A própria “ciência” 

ocidental, por mais elevadas que sejam suas qualidades, não caiu do céu. Ela 

foi elaborada aos poucos, bem devagar, sem que esse processo possa ser 

resumido por fórmulas simples. 

 

As simplificações relativas à própria História da Ciência, conforme a visão de 

Thuillier (1994, p. 27), são resultantes das ações daqueles que querem a todo custo confirmar 

o dogma da Imaculada Conceição da Ciência. Mediante essa perspectiva, os que procedem 

assim são aqueles que dissimulam as contribuições sociais e históricas, que camuflam os 

interesses e jogos de poder no fazer da ciência, objetivando uma crença que elimina dos 

cientistas sua própria vida. Em correspondência a essa situação, precisamos, tanto quanto à 

ciência quanto a História da Ciência, de uma constante ação reflexiva e crítica. Isso nos 

possibilita uma desmitificação e desmistificação tanto de uma quanto de outra. 

Corroborando o que pretendemos dizer, lançamos mão de uma observação de 

Feyerabend (1989, p. 29), segundo a qual, qualquer condução dos procedimentos da ciência 

com o auxílio de um método – como o método experimental, visto como objetivo, neutro, 

verdadeiro, certo – que encerre princípios fixos, imutáveis, firmes e obrigatórios se vê diante 

de imensa dificuldade quando confrontada com os resultados da pesquisa histórica. 

 

Verificamos, fazendo um confronto, que não há uma só regra, embora 

plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada em 

algum momento. Torna-se claro que tais violações não são eventos 

acidentais, não são o resultado de conhecimento insuficiente ou de 

desatenção que poderia ter sido evitada. Percebemos, ao contrário, que as 

violações são necessárias para o progresso. (FEYERABEND, 1989, p. 29) 

                                                 
192 Como forma de distinção, são denominadas de física clássica as áreas da Mecânica Newtoniana, 

Termodinâmica clássica e Eletromagnetismo e de física moderna, as áreas da teoria da relatividade e da 

Mecânica Quântica. 
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A ideia de um método, padrão, modelo de ciência estática – o que desdobraria em uma 

História da Ciência linear, sequencial, acrítica e enfadonha – funda-se, na perspectiva de 

Feyerabend, em uma concepção extremamente ingênua do homem e da circunstância social e 

histórica. Aqueles que buscam o entendimento da pluralidade do rico material da história – 

processo –, sem a intenção de reduzi-la, de empobrecê-la para que atenda aos seus interesses 

de idealização da ciência, mediante uma também idealizada racionalidade (manifesta no 

desejo de objetividade, de neutralidade, de certeza e de verdade), veem que só há um 

princípio que pode ser válido: o de que tudo vale (FEYERABEND, 1989, p. 34). 

De nossa parte, interpretamos – talvez como uma forma de esquivarmo-nos dessa 

declaração polêmica – essa convicção de Feyerabend de uma forma menos abrupta, 

direcionando-a para a nossa abordagem de analisar a ideia de ciência de Bohm e de Prigogine, 

afirmando, então, que, em ciência, nada é fechado (em vez de tudo vale). Trata-se de um 

deslocamento. Obviamente, não estamos fazendo essa assertiva remetendo-a às partes de um 

princípio, postulado, teoria, lei física; estamos fazendo-a com base em uma visão lata sobre a 

ciência. Isso corresponde à abordagem teórica de nossos dois protagonistas, a de que a 

realidade é um processo, visto que não é fechada em si. Consequentemente, o conhecimento 

também o é; ele não pode ser fechado, uma vez que, assim, pode se tornar estéril, mediante 

essa perspectiva. 

A imagem de uma ciência ideal, tal como apresentamos, “valoriza o conhecimento dos 

especialistas, constitui uma justificativa suplementar para a influência deles” (THUILLIER, 

1994, p. 17). Houve muito mais que uma especialização do conhecimento. A fragmentação foi 

a tônica. E esse impacto acarretou as duas culturas mencionadas por Snow, conforme já 

dissemos, e o abismo aparente entre Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Um 

desdobramento dessa condição apresentada foi o de disjunção cada vez maior entre a ciência e 

a Filosofia.  

 

Pode-se e deve-se definir filosofia e ciência em função de dois polos opostos 

do pensamento: a reflexão e a especulação para a filosofia; a observação e a 

experiência para a ciência. Mas seria uma loucura crer que não há reflexão e 

especulação na atividade científica, ou que a filosofia desdenha por princípio 

a observação e a experimentação. As características dominantes numa são 

dominadas na outra e vice-versa. Por isso, não há fronteira “natural” entre 

elas. De resto, o século de ouro do desabrochar de uma e do nascimento da 

outra foi o século dos filósofos-cientistas (Galileu, Descartes, Pascal, 

Leibniz). De fato, como bem observou Popper, por mais separadas que 

estejam hoje, ciência e filosofia fazem parte da mesma tradição crítica, cuja 

perpetuação é indispensável à vida de ambas. (MORIN, 2012, p. 28) 
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A ciência objetiva e neutra deve prescindir da Filosofia, haja vista que a subjetividade 

intrínseca ao ato filosófico representa uma negação da objetividade do método científico 

ideal. Entretanto, mesmo ocorrendo disjunção entre ciência e Filosofia, a comunicação entre 

ambas nunca foi totalmente cortada, embora tenha sido encurtada. “Sempre houve reflexão 

filosófica sobre a ciência, renovada a cada geração de modo original [...]. Melhor ainda, as 

ciências mais duras suscitaram desde dentro um verdadeiro florescimento filosófico” 

(MORIN, 2012, p. 28). E nossos dois protagonistas – Bohm e Prigogine – são inseridos nesse 

florescimento. Conforme Morin (2012, p. 28-29), para o historiador e filósofo da ciência 

francês Paul Scheurer, passou a existir, a partir do século XX, um retorno ao pensamento 

especulativo nas ciências exatas e entre aqueles que figuram nesse movimento estão Einstein, 

Bohr, Bohm, Prigogine, Vigier, entre outros. 

Em nossa análise das principais teorias de Bohm e de Prigogine, apresentamos as 

imbricações e os entrelaçamentos de suas questões científicas com as questões filosóficas 

pertinentes e correspondentes às reflexões intrínsecas aos seus respectivos modos de 

compreender a realidade. Vimos anteriormente que o método científico ideal e predominante 

até o final do século XIX e início do século XX assentou-se na redução da complexidade 

(SANTOS, 2003, p. 28). No entanto, com os estudos da física moderna – no caso específico 

de Bohm, as suas pesquisas quânticas, e no caso específico de Prigogine, as suas 

investigações sobre sistemas longe do equilíbrio –, a visão simplista e reducionista e a 

separação das questões científicas das questões filosóficas não se sustentam mais como 

postulado absoluto. 

Durante a conferência na Associação Americana para o Progresso da Ciência, 

realizada em Boston, nos Estados Unidos, em 1954, Koyré disse deplorar – termo empregado 

por ele próprio – veementemente a atitude de quase não se falar acerca da influência da 

Filosofia sobre a evolução do pensamento científico. Em sua análise, historiadores de 

obediência positivista mencionam “esta influência apenas para nos ensinar que, antigamente, 

a Filosofia efetivamente influenciara e mesmo dominara a ciência, e que é precisamente a este 

fato que a ciência antiga e medieval deve sua esterilidade” (KOYRÉ, 1979, p. 56). 

Frisamos que Koyré (1979, p. 56-57) não via as concepções filosóficas na evolução da 

ciência apenas como pontos de apoio, andaimes que ajudam os sábios a formular suas 

concepções científicas e que, uma vez terminada a construção teórica, podem ser descartadas. 

A História da Ciência nos ensina que o pensamento científico nunca esteve separado do 

pensamento filosófico; que as grandes revoluções científicas foram sempre determinadas por 
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reviravoltas ou mudanças nas concepções filosóficas. O pensamento científico, 

especificamente o das ciências físicas, “não se desenvolve in vacuo, mas se encontra sempre 

no interior de um quadro de ideias, princípios fundamentais, evidências axiomáticas que, 

habitualmente, têm sido considerados como pertencentes ao que é próprio da Filosofia” 

(KOYRÉ, 1979, p. 58). 

Levando em conta a perspectiva defendida por Koyré, percebemos que as concepções 

científicas aceitas passam a ser vistas não como evidentes e naturais; e as outras concepções 

científicas refutadas não são mais consideradas ridículas ou absurdas. Sobre isso, 

gostaríamos de registrar que, em nossa opinião, pensar a ciência como um conhecimento que 

deve se despir da Filosofia, atitude criticada por Koyré, é também um posicionamento e ato 

filosóficos. Há uma base filosófico-ideológica por trás dessa crença de objetividade e de 

neutralidade da ciência. Trata-se de uma posição filosófica acreditar que a ciência não deve 

ser mesclada aos aspectos da Filosofia. Também gostaríamos de destacar a irônica 

contradição que reside no fato de que os próprios modelos e ídolos da ciência moderna 

idealizada trataram os seus temas de um modo profundamente filosófico, como vimos no caso 

de Newton, que, nas palavras de Koyré (1979, p. 69), “foi tão filósofo quanto físico”. 

Inseridos nesse novo contexto de um processo interminável de desenvolvimento do 

pensamento científico, Bohm e Prigogine elaboraram suas próprias ideias quanto à ciência – o 

que ela é, como se configura, as suas relações, os seus significados, os seus desdobramentos. 

Porém, em nenhum momento, fundamentamos nosso caminho de abordagem da visão de 

Bohm e de Prigogine sobre a ciência recorrendo a conceitos e expressões, ainda em moda, 

como crise paradigmática, superação do velho paradigma, revolução, novo paradigma193. 

Pensamos, em confluência e em coerência com o pensamento bohmiano e prigoginiano, que a 

ciência, como qualquer outro conhecimento, é bifurcante, de acordo com Prigogine, e é eterno 

processo, segundo Bohm. 

Neste capítulo, ampliamos a visão teórica de Bohm e expusemos algumas reflexões 

que ele estabeleceu ao longo de sua trajetória intelectual. Apresentamos o conceito de 

holomovimento, intimamente relacionado com a sua visão de que a realidade é processo, e 

analisamos a conexão entre mente e matéria e a aproximação entre ciência e arte e sua 

investigação no campo da linguagem. Também pontuamos algumas convergências filosóficas 

                                                 
193 Santos (2003, p. 47) nos oferece uma visão do papel científico de Prigogine mediante a fórmula de crise 

paradigmática. Seu trabalho, juntamente com o de outros cientistas, é visto como condição teórica da crise 

do paradigma newtoniano. Também na visão de Santos (2003, p. 76), Bohm é um dos representantes do 

paradigma emergente, denominado, de forma generalizada, de pós-moderno. Essa abordagem não foi adotada 

nesta tese por pensarmos ser mais coerente a própria visão do desenvolvimento da ciência dos nossos dois 

protagonistas, o que representa, a nosso ver, uma visão menos reducionista. 
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entre Bohm e Krishnamurti e elaboramos uma análise para demonstrar o equívoco em torno 

da imagem Bohm II. Vimos que a metafísica bohmiana pode ser enunciada com a sentença 

tudo é holomovimento, o que significa dizer que tudo é movimento ininterrupto. Em nossa 

perspectiva, o debate sobre esses pontos apresentados é elucidativo para entendermos os 

aspectos filosóficos e epistemológicos do conceito de ciência de Bohm, que será esmiuçado 

no próximo capítulo. 

Outro ponto importante destacado neste capítulo foi a convergência filosófica entre 

Prigogine e Bergson. O conceito bergsoniano de duração representou para Prigogine a 

possibilidade de uma ponte entre o tempo de nossa existência e o mundo dito objetivo. 

Inexoravelmente, o tempo e suas implicações filosóficas exerceram um papel fulcral na 

percepção prigoginiana da realidade e na formulação de sua ideia de ciência, também 

apresentada e debatida no próximo capítulo. Nesse capítulo final, defenderemos a nossa tese, 

por meio de reflexões dos conceitos apresentados e de suas conexões com a proposta de nossa 

pesquisa. Assim, discorreremos sobre a superação da dicotomia determinismo-

indeterminismo e de outros pares de opostos como sujeito-objeto, superação essa presente na 

visão científica de Bohm e de Prigogine. Por fim, esboçaremos a proposta teórica da história-

compaixão e o procedimento metodológico da teoria do leque. 
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CAPÍTULO 4 

A IDEIA DE CIÊNCIA DE BOHM E DE PRIGOGINE E SUAS 

IMPLICAÇÕES 

 

 

O universo não é uma ideia minha. 

A minha ideia do universo é que é uma ideia minha. 

A noite não anoitece pelos meus olhos. 

A minha ideia da noite é que anoitece por meus olhos. 

Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos 

A noite anoitece concretamente 

E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

4.1. A ideia de ciência de David Bohm 

 

David Bohm, ao longo de suas pesquisas e reflexões teóricas, observou que as 

mudanças revolucionárias na Física sempre envolveram a percepção de uma nova ordem e a 

atenção ao desenvolvimento de novos modos de se utilizar a linguagem, os quais fossem 

adequados à comunicação dessa ordem (BOHM, 1992, p. 154). Entretanto, segundo Bohm 

(1992, p. 189), o aspecto geral do desenvolvimento desse enfoque tem sido a tendência a 

enxergar certas noções básicas de ordem como permanentes e imutáveis, assim, considera-se 

que a tarefa da Física é “acomodar novas observações por meio de adaptações feitas no 

âmbito dessas noções básicas de ordem, de modo a ajustá-las aos novos fatos”. 
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Pode-se assim inferir que a acomodação dentro de arcabouços de ordem já 

existentes tem, geralmente, sido considerada a principal atividade a ser 

enfatizada na Física, enquanto que a percepção de novas ordens é concebida 

como algo que acontece apenas ocasionalmente, talvez em períodos 

revolucionários, durante os quais aquilo que é visto como o processo normal 

de acomodação entra em colapso. (BOHM, 1992, p. 190) 

 

Assinalamos que esse ponto de vista apontado – e criticado, como veremos – por 

Bohm corresponde à essência da visão de Kuhn (2001, p. 25), que, em seu livro A estrutura 

das revoluções científicas, afirmou que as revoluções científicas são os episódios 

extraordinários nos quais ocorre a alteração de compromissos profissionais, sendo 

desagregadores da tradição à qual a atividade da ciência normal194 está ligada. Segundo Kuhn 

(2001, p. 32), as transformações de paradigmas195 “são as revoluções científicas e a transição 

sucessiva de um paradigma a outro, por meio de uma revolução, é o padrão usual de 

desenvolvimento da ciência amadurecida”. 

No entanto, mediante a abordagem defendida por Bohm, a percepção de novas ordens 

pode ocorrer quase em qualquer tempo e não tem de ser restrita a períodos incomuns e 

revolucionários, nos quais se descobre que as ordens mais antigas não podem ser 

convenientemente adaptadas aos fatos. Em vários contextos, podemos estar prontos para 

abandonar as velhas noções de ordem. Dessa forma, compreender o fato, assimilando-o em 

novas ordens, pode tornar-se o que poderia talvez ser chamado de a via normal de fazer 

pesquisa científica (BOHM, 1992, p. 190-191). 

Ao analisar certos aspectos da história do desenvolvimento da Física, Bohm obteve 

um insight mais abrangente sobre a ordem e pôde verificar a existência de diferentes ordens 

ao longo do tempo. Como exemplo dessas diferentes ordens, no mundo dos gregos antigos, o 

universo, na visão de Aristóteles, era como um organismo vivo, no qual cada parte tem lugar e 

função adequados. Dessa forma, um objeto só se movimenta se houver uma força atuando 

sobre ele. A ordem do movimento é determinada pela ordem da causa. Segundo Koyré 

(1982b, p. 158), nessa ordem aristotélica, as coisas são (ou devem ser) distribuídas e dispostas 

em “uma certa ordem determinada [...] a localização não é indiferente, nem para elas, nem 

                                                 
194 Kuhn designava de ciência normal “a pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas 

passadas. Essas realizações são reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica 

específica como proporcionando os fundamentos para sua prática posterior” (KUHN, 2001, p. 30). A ciência 

normal é descrita por Kuhn (2001, p. 24) como uma forma de pesquisa, como uma tentativa vigorosa de 

forçar a natureza a se encaixar aos esquemas conceituais fornecidos pela educação profissional científica. 
195 De uma forma bem sucinta, paradigmas são “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 

durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 

uma ciência” (KUHN, 2001, p. 13). 
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para o universo [...] pelo contrário, qualquer coisa tem, segundo sua natureza, um ‘lugar’ 

determinado no universo”. 

Sendo assim, para os gregos antigos, a Terra estava no centro do universo e, 

circundando-a, havia esferas que se aproximavam da perfeição ideal da matéria celeste à 

medida que se afastavam de nosso planeta. A perfeição da matéria celeste se revelava, pois, 

em órbitas circulares, consideradas as mais perfeitas de todas as figuras geométricas. 

Entretanto, quando os planetas foram observados de modo mais detalhado, descobriu-se que 

suas órbitas não são círculos perfeitos. Esse fato novo, porém, foi acomodado dentro das 

concepções de que as órbitas dos planetas seriam uma superposição de epiciclos, ou seja, 

círculos dentro de círculos (BOHM, 1992, p. 155). 

Essa atitude ilustra, notavelmente, a capacidade de adaptação, no âmbito de uma 

determinada noção de ordem, que possibilita ao observador continuar percebendo em termos 

de noções essencialmente estabelecidas como fixas (BOHM, 1992, p. 155). Mesmo havendo 

evidências factuais que parecem exigir uma completa mudança nessas noções, a tendência é a 

de acomodação dentro da ordem predominante. Somente quando se torna insustentável 

manter essa acomodação frente aos novos fatos que vão surgindo, é que emerge o 

questionamento da relevância da velha ordem. No caso do exemplo acima, isso ocorreu com 

o trabalho de Nicolau Copérnico (1473-1543), Johannes Kepler (1571-1630), Galileu, entre 

outros, o que possibilitou o surgimento de uma nova ordem. No entanto, como apontamos, 

mediante a perspectiva bohmiana, a percepção de novas ordens não precisa ocorrer somente 

em momentos extraordinários, nas chamadas revoluções científicas. 

De acordo com Bohm e Peat (1989, p. 39), em um estudo histórico do 

desenvolvimento do pensamento científico, a ideia de que a ciência conduziria à verdade 

absoluta sobre a natureza foi, para o seu próprio contexto, bastante plausível. No século XVII, 

Galileu e Newton nos forneceram um método de racionalidade impressionante, que poderia, a 

princípio, ser aplicado a todo o universo. Muitos cientistas viram nisso uma espécie de sinal 

aberto capaz de demonstrar que estávamos perto de uma verdade absoluta em relação à 

natureza. Todavia, não estávamos. A física da relatividade e a da quântica, por exemplo, 

mostraram uma ciência em mutação constante, que se mostra incapaz de apreender a natureza 

em sua totalidade. 

“Quais as relações entre ideias científicas e a realidade, se constantemente se verificam 

mudanças fundamentais nas teorias científicas?” (BOHM; PEAT, 1989, p. 40). Esse 

questionamento conduziu Bohm à percepção de que há uma necessidade de um novo processo 

de abordagem sobre a ciência o qual envolva, essencialmente, uma nova onda de criatividade. 
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Primeiramente, para examinarmos esse ponto, voltaremos a analisar a abordagem de Bohm 

sobre a perspectiva de Kuhn em relação ao desenvolvimento da ciência. Essa perspectiva se 

tornou uma importante referência, a partir da década de 1960, para a História e Filosofia da 

Ciência e possui aspectos, como mencionamos, refutados por Bohm, principalmente no que 

concerne à natureza da mudança e da conservação na ciência. “Mais especificamente, 

discordamos de Kuhn sobretudo na interpretação das quebras que ocorrem no 

desenvolvimento da ciência e nas vias que propomos ultrapassá-las” (BOHM; PEAT, 1989, p. 

41). 

Como apontamos há pouco, Kuhn (2001, p. 30) defendeu que a atividade científica 

predominante decorre durante longos períodos que ele designou de ciência normal. A ciência 

normal, durante a qual os conceitos fundamentais não são abalados, dá lugar a uma revolução 

científica quando as teorias e as ideias mudam radicalmente em razão da criação de novos 

sistemas de conceitos e de métodos, que, como dissemos, Kuhn denominou de paradigmas. 

Sendo assim, os paradigmas são formados por sistemas de conceitos, problemas, métodos, 

teorias, princípios e são transmitidos às gerações posteriores de cientistas por meio de 

aprendizagem. 

Um dos pontos de maior refutação por parte de Bohm a essa abordagem de Kuhn está 

no fato de que, para este filósofo e historiador, o novo paradigma saído de uma revolução 

científica é incomensurável com o paradigma anterior à revolução, “o que claramente sugere 

ter havido uma quebra ou fragmentação dentro da evolução da ciência” (BOHM; PEAT, 

1989, p. 42). A análise de Kuhn parece considerar que o paradigma velho e o novo pouco ou 

nada têm de relação um com o outro, ao ponto de não ser possível estabelecer uma medida em 

comum. Isso implica uma forma profundamente fragmentária de entendimento do 

desenvolvimento da ciência. 

Bohm questionou essa abordagem kuhniana da incomensurabilidade dos paradigmas e 

também duvidou da convicção de que toda revolução científica deve ser sempre acompanhada 

de tão profundo deslocamento de ideias. Bohm buscou analisar a noção de ciência normal e 

percebeu que Kuhn não se referia a uma norma ou a um ideal de que a ciência deveria se 

aproximar após uma revolução. O que concluiu foi que o filósofo queria mostrar que esse 

tinha sido o caminho tradicional seguido pelos cientistas no passado: ciência normal, período 

de crise paradigmática – surgimento de fatos extraordinários que não se enquadram 

satisfatoriamente no paradigma predominante –, revolução científica, novo paradigma – 

incomensurável com o anterior –, ciência normal, e assim por diante.  
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[...] defendemos a opinião de que a ciência não precisa trabalhar assim e que 

a “ciência normal” de Kuhn não tem mais força do que os costumes e 

hábitos, dado que, se virmos mais em pormenor, durante períodos de 

“ciência normal” têm de fato ocorrido mudanças significativas, enquanto, 

por outro lado, a verdadeira criatividade não pode cingir-se ou limitar-se 

exclusivamente aos períodos revolucionários. (BOHM; PEAT, 1989, p. 43) 

 

Eis, em nossa análise, o fundamento central da ideia de ciência de Bohm: a 

criatividade. Fundamento que também se faz presente na ideia de ciência de Prigogine, como 

veremos no próximo tópico. “[...] existe em ciência um potencial para a criatividade contínua, 

o que faz com que não seja inevitável qualquer descontinuidade brusca nas ideias” (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 43). Em contraste com a abordagem kuhniana, Bohm defendia que existe 

sempre certa continuidade durante uma revolução científica e que, durante o período 

subsequente à ciência normal, continuam a ocorrer mudanças significativas (BOHM; PEAT, 

1989, p. 48). 

De acordo com a visão de Bohm e Peat (1989, p. 75-76), os paradigmas envolvem o 

processo de assumir ideias e conceitos como garantidos e interferem no jogo livre da mente, 

essencial à criatividade, encorajando a jogar falso. Por conseguinte, o paradigma aceito 

impregna, quase sempre de modo inconsciente, todo o trabalho e pensamento de uma 

comunidade de cientistas. Dessa forma, o paradigma pode ser uma armadilha que mantém a 

mente dentro de certos canais fixos aprofundados com o tempo, até que cada cientista deixa 

de ter consciência da sua posição limitada. “O resultado final é cada um ser apanhado num 

processo de jogo falso ao tentar conservar a sua posição fixa em situações que exigem 

mudanças radicais” (BOHM; PEAT, 1989, p. 77). 

A questão posta por Bohm e Peat almeja saber se a ciência tem possibilidade de se 

mover em uma nova direção em que seja permitida maior liberdade para o jogo do 

pensamento e em que a criatividade possa operar permanentemente e não apenas nos períodos 

de revolução. Uma ciência alicerçada fundamentalmente na criatividade implicaria uma 

multiplicidade de teorias e isso refutaria qualquer perspectiva de encontrar a definitiva e 

absoluta verdade. Ou seja, essa ciência criativa é aberta e é, eternamente, um processo, o que 

significa que ela – assim como o conhecimento como um todo – não é algo rígido e fixo, 

acumulado indefinidamente. Nesse sentido, Bohm defendia que também a natureza é criativa 

e, em correspondência, a ciência exige procedimentos também criativos.  

 

Parece claro, então, que o processo de evolução da natureza (que inclui o 

desenvolvimento do homem e suas percepções inteligentes) é de uma ordem 

potencialmente infinita. [...] Assim, verificamos que a natureza é um 



218 
 

processo criativo, no qual não somente novas estruturas, mas também novas 

ordens de estrutura emergem. (BOHM, 2011, p. 11) 

 

Na opinião de Bohm, se observarmos a natureza, veremos que formas elaboradas e 

complexas não podem ser explicadas pela mera exigência de sobrevivência. “Se nossa noção 

de tempo postula a criatividade de cada momento, então, a todo momento, é possível que 

surjam novas estruturas, coexistindo com algumas antigas” (BOHM, 1991, p. 131). Assim, 

mediante essa abordagem, podemos afirmar que a natureza está constantemente explorando 

novas estruturas de maneira intencional. Quando essas estruturas são capazes de sobreviver, 

por meio da reprodução, elas se tornam estáveis. 

Acerca de sua visão sobre a criatividade, que vislumbra além da natureza e da ciência, 

ou melhor, a insere em uma totalidade da qual estas fazem parte, o pensamento de Bohm via 

que viver de modo criativo requer uma percepção extremamente sensível das ordens e das 

estruturas existentes nas relações entre indivíduos, sociedade e natureza. “Onde a criatividade 

é obstruída, o resultado final não é simplesmente a ausência da criatividade, mas a presença 

real da destrutividade” (BOHM; PEAT, 1989, p. 304). Um dos aspectos mais criativos e 

originais do trabalho científico, conforme a perspectiva bohmiana, tem aparecido no 

desenvolvimento de teorias196. 

De acordo com Bohm (2011, p. 49), uma teoria deve ser considerada como uma 

maneira de ver, um modo de percepção e não um conhecimento verdadeiro sobre como é o 

mundo. Dessa forma, assim como nenhum modo de percepção permanece fértil e importante 

indefinidamente, uma vez que novos domínios mostram sua inadequação, nenhuma teoria 

corresponde a um conhecimento absoluto da realidade como ela é. As teorias são formas de 

ver que não são nem falsas nem verdadeiras, mas claras e férteis em alguns domínios e 

obscuras em outros. 

A respeito disso, esse cientista chamou nossa atenção para algo que possa ser 

relacionado ao processo de desenvolvimento de ciência. Em sua análise, o que impede o 

avanço dos insights teóricos é a crença em que as teorias representam um verdadeiro 

conhecimento da realidade (BOHM, 1992, p. 26). Quando o fato observado não se encaixa na 

teoria, muitos cientistas levantam hipóteses na tentativa de encaixá-lo, gerando paradoxos e 

obscuridades (BOHM, 2011, p. 55). Percebendo que nossas teorias – como visões de mundo, 

modos de olhar – são limitadas, não devemos considerá-las estáticas e sim devemos estar 

                                                 
196 Bohm (1992, p. 22; 2011, p. 4) destacou que a palavra teoria deriva do grego theoria, cuja raiz é a mesma de 

teatro, o que remete ao significado de ver ou fazer um espetáculo. 
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abertos para que elas sejam adaptáveis e possam fluir na correnteza da realidade (BOHM, 

2011, p. 83). 

Dessa forma, a ciência deve operar de modo radicalmente novo. No estudo da História 

da Ciência, verificamos que cada grande teoria científica foi fundamentada na percepção de 

alguma função geral e essencial da harmonia da ordem da natureza. As percepções desse tipo, 

quando expressas sistemática e formalmente, são denominadas de leis da natureza197. Isso 

pressupõe que, quando há uma nova percepção criativa, ela conduz a uma nova ordem na 

hierarquia de nosso entendimento com relação a essas leis. Ela não imita as regras antigas 

nem nega totalmente sua validade. De fato, essa nova percepção criativa serve 

 

para ajudar o conhecimento sobre as leis antigas em uma ordem mais 

apropriada, enquanto estende as fronteiras do conhecimento de modo bem 

diferente. Mas, no geral, não há razão para esperar que qualquer grupo de 

leis naturais venha a ter um domínio ilimitado de validade. Ao contrário, 

quando qualquer lei é aplicada além de seu devido domínio, quase 

certamente se descobre que as diferenças fundamentais que definem as leis 

da natureza desse domínio deixarão de ser semelhantes no final. (BOHM, 

2011, p. 17) 

 

Assim, as leis físicas não são eternas e não englobam certezas imutáveis, o que nos 

apresenta uma nova imagem de ciência que não está alicerçada nas determinações de uma 

legislação inquestionável. As leis físicas são compostas por princípios, teorias e conceitos 

constituídos, por sua vez, por uma base de pensamentos racionais. Entretanto, qualquer 

tentativa para pensar a respeito de algo – determinado fenômeno da natureza, por exemplo – 

abstrai o conteúdo presente no contexto estudado. “O pensamento não capta explicitamente o 

todo, mas capta alguns aspectos, certas coisas são abstraídas dele e o resto é relegado à 

condição de contexto” (BOHM, 1991, p. 153). 

Bohm propôs uma ciência aberta ao diálogo com a natureza198. Em seu ponto de vista, 

a ciência – aquela cuja imagem ideal apresentamos no final do capítulo terceiro – tornou-se, 

de certa maneira, a religião da Idade Moderna. Ela desempenhou, e ainda desempenha para 

muitos, o papel que a religião tinha de proporcionar a verdade. Por isso, a ideia de diálogo se 

tornou estranha à estrutura científica atual. Em sua visão (BOHM, 2005, p. 82), se os 

cientistas pudessem dialogar verdadeiramente, haveria uma revolução científica radical. A 

própria natureza da ciência mudaria se essa condição fosse levada a cabo. 

                                                 
197 A palavra lei, conforme observação de Bohm (2007, p. 194), é um termo desafortunado porque sugere um 

legislador. Esse autor parecia sugerir o uso de regularidade natural no lugar de lei da natureza. 
198 Essa visão sobre a ciência é algo muito semelhante à visão de Prigogine, como veremos na próxima seção. 
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Bohm reconhecia que, a princípio, os cientistas parecem comprometidos com o 

diálogo e adotam, aparentemente, a postura de que devem tudo ouvir e nada excluir. Todavia, 

por agarrarem-se fortemente em seus próprios pressupostos e opiniões e também por seguirem 

uma concepção para a qual a ciência atual – cuja imagem ideal foi constituída por um longo 

processo já apresentado – tem por objetivo obter, revelar, trazer à tona a verdade, os 

cientistas são verdadeiramente impedidos de efetivarem o diálogo uns com os outros, ou seja, 

de compartilharem significados e de apreenderem algo novo (BOHM, 2005, p. 83). 

O diálogo seria uma maneira radicalmente diferente de se ver e de se fazer ciência, 

que, por muito tempo, se encontra presa a um padrão de concorrência entre teorias vistas 

como rivais. De acordo com Peat (1997, p. 289), Bohm acreditava que outro movimento fosse 

possível e o diálogo seria o fundamento desse novo movimento, no qual cada uma das teorias 

e abordagens diferentes pudessem coexistir e iluminar uma área do conhecimento de um 

modo mais criativo. No caso de Bohm, a ciência é pensada como um diálogo com o mundo 

natural. Essa perspectiva estava aberta não somente para a natureza externa, mas também 

para os pontos mais profundos psicofísicos, o que se torna coerente com a sua visão teórica de 

ordem implicada e totalidade (PEAT, 1997, p. 293). 

Para Bohm, poucos cientistas questionam a pressuposição de que o pensamento é 

capaz de conhecer tudo, apesar de o pensamento ser abstração, o que implica inevitavelmente 

limitação. “A totalidade é demasiada. Não há como o pensamento abarcar o todo, porque ele 

apenas abstrai e, ao fazer isso, limita e define” (BOHM, 2005, p. 83). Assim, o diálogo entre a 

ciência e a natureza deve acontecer em bases que não sejam fixas, que não estejam 

cristalizadas, do contrário, apenas reproduziríamos a ideia comumente aceita de que a ciência 

é um empreendimento que controla e manipula a natureza.  

Além do próprio diálogo com a natureza, a ciência deve dialogar com outras áreas do 

saber, com outros domínios, estabelecendo relações que, muitas vezes, não são vistas pelos 

seus praticantes ou foram alijadas pela tradição mecanicista da ciência. Um exemplo de 

relação entre áreas tidas como díspares e que, na visão de Bohm (2011, p. 31), são tratadas 

como conectadas é a que pode ser estabelecida entre ciência e arte. Segundo ele, nos tempos 

primitivos, ciência e arte estavam entrelaçadas, formando uma unidade inseparável. 

Obviamente, nos dias de hoje isso não é assim. 

Conforme Bohm (2011, p. 35), uma das razões fundamentais para a atual tendência de 

se manterem separadas a arte e a ciência e de, aparentemente, não estarem relacionadas diz 

respeito à visão científica predominante sobre o universo. Com a ciência moderna, a Terra 

passou a ser considerada um grão de poeira ou uma pequenina peça de um universo imenso e 
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mecânico. Esse universo como máquina deve ser desvendado pela ciência. É justamente isso 

que distancia a ciência da arte, uma vez que a arte, relaciona-se aos aspectos de criação de 

ordens e de estruturas de harmonia e de beleza, o que não ocorre com esse padrão de ciência. 

Mediante a teoria da ordem implícita, já apresentada, o universo é visto como um 

processo ininterrupto de criação. Dessa forma, na perspectiva bohmiana, a separação entre 

arte e ciência é impossível porque esse processo de criação se assemelha muito mais ao 

processo de fazer uma obra de arte do que ao mecanismo de funcionamento de uma máquina. 

Além disso, segundo Bohm (2011, p. 36), alguns cientistas, como Einstein e Dirac, sentiam 

que as leis do universo – as quais, na visão de Bohm, são válidas em determinados contextos 

– possuem um tipo de beleza impressionante e significativa. Isso sugere que, na verdade, eles 

não viam o universo como um mecanismo, o que possibilita a conexão entre ciência e arte. 

 

[...] para o cientista, o universo, juntamente com sua teoria sobre ele, é belo 

da mesma maneira como uma obra de arte pode ser considerada bela – uma 

totalidade coerente, como já descrito. É claro que o cientista e o artista se 

diferenciam em uma questão muito importante. O cientista funciona 

principalmente no nível das ideias abstratas, ao passo que seu contato 

perceptivo com o mundo é, em grande parte, mediado por instrumentos. Por 

outro lado, o artista atua principalmente na criação de objetos concretos que 

são diretamente perceptíveis sem instrumentos. Ainda assim, quando nos 

aproximamos do campo mais amplo da ciência, descobrimos critérios de 

verdade199 e beleza200 intimamente ligados. A criação de um artista deve ser 

“fiel a si mesma”, assim como a vasta teoria científica deve ser “fiel a si 

mesma”201. (BOHM, 2011, p. 37) 

 

O processo criativo no fazer ciência e a percepção de novas ordens no entendimento 

da natureza estão intimamente ligados a um tipo de insight muito penetrante, que é 

basicamente poético202. “Assim, em seus aspectos mais originais, a ciência assume a 

qualidade de comunicação poética, de percepção criativa de uma nova ordem” (BOHM, 1992, 

p. 158). Quando ordens mais antigas não são mais convenientes aos novos fatos estudados, 

                                                 
199 Em sua origem latina, verdade significa correto, honesto e fiel. Em sua origem grega, significa fora do sono. 

Conforme Bohm (2007, p. 154), “a verdade é uma percepção e, simultaneamente, é uma ação. [...] A verdade 

não é apenas uma informação sobre ‘o que é’, mas a verdade é o fator-chave naquilo ‘que é’”. Na perspectiva 

bohmiana, a verdade é uma percepção criativa e é uma ação de um momento a outro, ou seja, não é fixa 

(BOHM, 2007, p. 156-157). 
200 Bohm (2011, p. 99) ressaltou que, etimologicamente, a palavra latina bene, que significa bom, e a palavra 

latina bellus, que significa beleza e que remete a adaptar-se em todos os aspectos, estão relacionadas e isso 

nos possibilita inferir que “o que é bom é o que se adapta não apenas em função prática e em nossos 

sentimentos e sensibilidades estéticas, mas também aquilo que, por sua ação, leva a uma adaptação mais 

ampla e profunda [...]”. 
201 Lembramos que muito desse diálogo entre ciência e arte realizado por Bohm foi enriquecido pelas suas 

correspondências com Biederman. 
202 A raiz da palavra poesia é o grego poeien, que significa fazer, criar (BOHM, 1992, p. 158). 
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devemos perceber novas noções que sejam relevantes a essa situação. Compreender os fatos – 

fenômenos naturais – em novas ordens, quando a situação exigir, deveria ser a via normal 

para se fazer pesquisa científica. 

“Trabalhar dessa maneira é, evidentemente, dar ênfase primária a algo semelhante à 

percepção artística” (BOHM, 1992, p. 191). Tal percepção se inicia com a observação do fato 

em sua individualidade e, então, aos poucos, articula-se a ordem adequada à assimilação desse 

fato. Ressaltamos que, na análise bohmiana, fato é o que tem sido feito e, nesse sentido, nós 

fazemos o fato, ou seja, “começando com a percepção imediata de uma situação efetiva, 

desenvolvemos o fato dando a ele ordem, forma e estrutura ulteriores com o auxílio de nossos 

conceitos teóricos” (BOHM, 1992, p. 191). Segundo Bohm (1992, p. 192), não faz sentido 

separar o fato observado das noções teóricas de ordem que ajudam a dar forma a esse fato. 

Essa observação implica que a totalidade indivisa, base teórica bohmiana da realidade, está 

intrínseca não apenas ao conteúdo da Física – notavelmente nas teorias da relatividade e da 

quântica –, mas também à maneira de trabalhar em Física. 

Chegamos a um ponto em que podemos ordenar, com maior clareza, as propriedades 

fundamentais que constituem a ideia de ciência de Bohm. No entanto, antes de avançarmos 

nessa ordenação, relembraremos, com o intuito de contrastar com a visão original de ciência 

de Bohm, os pilares da visão de ciência predominante, cuja idealização apresentamos no 

capítulo terceiro. A configuração da Física como ciência e a própria formação da ciência 

moderna tiveram lugar sobre a base de uma concepção mecânica da natureza. “A máquina 

substitui o organismo vivo enquanto analogia válida no estudo do mundo natural” (RIOJA 

NIETO, 1992, p. 370). Isso conduziu a uma característica essencial que consiste na prioridade 

indiscutível do que é manifesto frente a qualquer forma de existência que suponha ocultação 

aos nossos sentidos. A Física da ciência moderna radica-se em um conhecimento objetivo das 

coisas ante os nossos sentidos. Por conseguinte, extensão, exterioridade, mecanicismo, 

objetividade fazem parte, como sabemos, desse tipo de visão de ciência. 

Outra foi a perspectiva de Bohm. A teoria do Plasma, a interpretação causal da teoria 

quântica – sua posterior interpretação ontológica –, a teoria da ordem implícita e explícita, 

suas investigações filosóficas sobre a consciência e a matéria, seus diálogos com filósofos e 

artistas conduziram-no a uma ideia de ciência que buscamos apresentar neste tópico. Assim, 

podemos elencar suas principais propriedades, iniciando pela defesa de Bohm de uma ciência 

que seja um diálogo aberto com a natureza. Ela é uma percepção-comunicação com a 

natureza. Não se trata de um prontuário de receitas metodológicas e de procedimentos fixos, 

mas de um processo e, por isso mesmo, um diálogo. Além de ser um diálogo com a natureza, 
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a ciência também é um diálogo com outras áreas do conhecimento – em nossa análise 

apontamos a aproximação feita por Bohm entre ciência e arte –, exprimindo, coerentemente, 

sua convicção acerca da unidade do conhecimento. 

A ciência de Bohm também é essencialmente antimecanicista203 e antiatomista. Bohm 

rechaçou a imagem de um universo semelhante a um relógio, constituído de partes 

elementares, separadas, distintas, relacionadas e racionalmente decifradas por leis 

matemáticas imutáveis. Vimos que o universo, para Bohm, é uma totalidade mutante de 

vários níveis, imersa em um movimento ininterrupto, e que ele nunca poderá ser abarcado por 

um conjunto de leis físicas. Se a base da ciência moderna é o conhecimento observável da 

matéria no espaço e no tempo, lembramos que a base da ciência na visão de Bohm remete à 

ordem subjacente, uma vez que a realidade fundante é a implícita, ou seja, a ordem não 

manifesta. Nessa visão, a ordem mecanicista e a ordem atomista têm se revelado, 

principalmente a partir do século XX, inadequadas para a compreensão da realidade (RIOJA 

NIETO, 1992, p. 380). 

Inerente à ideia de ciência de Bohm, temos a defesa da pluralidade de teorias. Como 

vimos, a teoria não é um conhecimento absoluto e totalmente verdadeiro sobre alguns 

fenômenos da natureza. Trata-se de um modo de olhar, que pode ser coerente, adequado e 

válido em um certo domínio e em outro não. As teorias são incompletas por natureza. Bohm 

propôs uma ciência que possibilita a coexistência múltipla de teorias, o que acarreta a 

presença constante da incerteza, “pelo menos até onde podemos ver. Há sempre o 

desconhecido. Nossas representações são adequadas apenas até certo ponto” (BOHM, 2007, 

p. 94-95). Isso significa que, na perspectiva bohmiana, a incerteza também é um componente 

do fazer ciência. 

Com a sua autêntica ideia de ciência, bastante heterodoxa e distinta da visão 

tradicional, Bohm buscou entender o que está subjacente ao profundo interesse que os 

cientistas têm pelos seus próprios trabalhos. Ele descartou a utilidade das pesquisas científicas 

como interesse que figura em primeiro plano. E pressupôs que a previsão de fenômenos 

naturais pode ser um grande interesse a mover os cientistas – na visão tradicional a predição 

representa um aspecto central –, porém, na maioria dos casos, “o conteúdo que os 

pesquisadores preveem é, em si, um tanto quanto superficial [...]. A menos que haja algo que 

                                                 
203 Gostaríamos de relembrar que Bohm via como equivocada a expressão Mecânica Quântica, o que reflete uma 

percepção não mecanicista da teoria e da ciência em geral. “Os conceitos de não-localidade e causalidade 

estatística implicam muito mais claramente que a estrutura da matéria não é mecânica. Por isso, o termo 

‘Mecânica Quântica’ é uma denominação imprópria, como David Bohm sublinhou” (CAPRA, 2006, p. 81). 
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lhes seja mais importante, essa atividade pode ser insignificante e até infantil” (BOHM, 2011, 

p. 2). 

Em sua investigação sobre o profundo interesse dos cientistas sobre os seus trabalhos, 

Bohm (2011, p. 2) comentou que uma suposição explicativa seria a de que o cientista se 

satisfaz resolvendo enigmas, que ele se diverte (com o significado de ser aprazível), 

enfrentando o desafio de explicar um processo natural, ao mostrar como este funciona. 

Todavia, Bohm também refutou essa alternativa. Para ele, se um cientista trabalhar 

principalmente com o objetivo de obter tal satisfação, sua atividade será, além de 

insignificante e trivial, contrária ao necessário para a condução eficaz de sua pesquisa. A 

indicação do interesse dos cientistas está direcionada, conforme sua abordagem, à descoberta 

de algo novo, desconhecido. 

 

Mas é claro, não é meramente a nova experiência de trabalhar com algo 

diferente e fora do comum que o cientista quer – isso seria um pouco mais 

que outro tipo de paixão. Mais que isso, o que ele realmente está procurando 

é aprender algo novo que tenha algum tipo de importância fundamental: 

algo, até então, de legalidade desconhecida na ordem da natureza e que 

demonstre unidade em uma ampla série de fenômenos. Ele deseja encontrar 

na realidade em que vive certa unidade e totalidade, ou integridade, 

constituindo um tipo de harmonia que pode ser considerada bela. 

Basicamente, nesse sentido, o cientista talvez não seja diferente do artista, do 

arquiteto, do compositor e de outros, pois todos querem criar esse tipo de 

padrão em seu trabalho. (BOHM, 2011, p. 2-3) 

 

Ordem, totalidade, harmonia, integridade, algo subjacente que pode se tornar 

inteligível: eis o profundo interesse que move os cientistas em seus trabalhos. E, para isso se 

realizar, a criatividade é condição necessária. Vale destacarmos, todavia, que, na perspectiva 

bohmiana, a criatividade não é um talento especial confinado a alguns cientistas apenas ou a 

alguns profissionais específicos – como artistas. Ela é uma qualidade do estado mental do ser 

humano. Toda essa condição implica uma percepção de que o diálogo aberto com a natureza é 

imprescindível. Obviamente, Bohm sabia que poucos cientistas possuem, verdadeiramente, 

esse interesse. Muitos nem pensam seriamente sobre questões como a criatividade e o diálogo. 

A maioria realiza seus trabalhos mecânica, rotineira e habitualmente, seguindo padrões dos 

quais pouca consciência eles possuem. Bohm (2011, p. 130) acreditava que “os cientistas 

estão entre as pessoas com as quais há mais dificuldade de se dialogar, pois cada um pensa ser 

conhecedor da verdade”. 

Criatividade e diálogo, em nossa análise, são os principais fundamentos da ideia de 

ciência de Bohm e, como veremos na próxima seção, esses também são os componentes 
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essenciais da ideia de ciência de Prigogine. Além desses dois fundamentos, o 

antimecanicismo, o antiatomismo, a pluralidade de teorias e a incerteza também são 

integrantes importantes da específica visão científica de Bohm. Todas essas propriedades 

apresentadas o levaram a um profundo desejo de ver e de fazer uma ciência “com mais foco 

na qualidade do que em conceitos matemáticos quantitativos e precisos” (BOHM, 2011, p. 

127). Ele sentia que a matemática tinha sido supervalorizada na ciência204 e, mesmo 

reconhecendo que ela, sem dúvida, oferece precisão, inferiu que é uma estrutura limitada e, 

atualmente, muito abstrata. “É tão abstrata que as pessoas perdem a noção da realidade. Faz-

se um cálculo, que sempre é no âmbito da abstração, e então não se vê de qual ponto foi 

abstraído” (BOHM, 2011, p. 129). Para Bohm, a matemática somente é eficaz em sua 

precisão se tivermos um prévio entendimento qualitativo. 

Uma ciência qualitativa: essa é outra característica que podemos acrescentar à ideia 

bohmiana de ciência. No tópico seguinte, apresentaremos as propriedades básicas da 

perspectiva de Prigogine sobre a ciência, que, em muito, vão ao encontro das de Bohm, e 

buscaremos analisar a visão prigoginiana desse empreendimento cultural humano.  

 

 

4.2. A ideia de ciência de Ilya Prigogine 

 

O posicionamento de Ilya Prigogine no que se refere à ideia de ciência, assim como o 

de Bohm, encontra-se em uma situação bastante peculiar de compreensão do desenvolvimento 

do pensamento científico. Da mesma forma que Bohm, Prigogine também nos apresentou 

uma perspectiva da História da Ciência que difere em importantes aspectos da abordagem de 

Kuhn, mencionada, em linhas gerais, na seção anterior. Conforme a análise prigoginiana, a 

História da Ciência não possui a simplicidade atribuída à evolução de especializações. Ela é 

um processo mais sutil, surpreendente, não se limita a uma lógica linear ou de sentido único. 

Ela é retorcida, sempre suscetível de voltar e de encontrar, no âmago de um panorama 

intelectual transformado, questões esquecidas. Assim, a História da Ciência pode nos fornecer 

meios de ultrapassar preconceitos profundamente enraizados. 

                                                 
204 A palavra matemática é originária de um verbo grego que significa entender ou aprender. “A matemática é, 

também, em sua essência, uma arte; contudo, seu objetivo é lidar com estruturas de pensamento que se 

ajustam racionalmente e que sejam, assim, adequadas à compreensão e ao aprendizado” (BOHM, 2011, p. 

93). Nessa visão, um matemático criativo é como qualquer outro artista criativo, uma vez que tem de 

observar novas ordens e estruturas incorporadas de alguma forma ao meio de expressão no qual trabalha. 
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De acordo com Prigogine e Stengers (1997, p. 219), essa abordagem histórica do 

pensamento científico – que contribuiu para a constituição da visão de ciência deste nosso 

protagonista – encontra-se em nítido contraste com a análise de Kuhn sobre o 

desenvolvimento da ciência. Na visão desses dois cientistas, Kuhn elaborou uma abordagem 

psicossocial que fez rejuvenescerem certos elementos fundamentais da concepção positivista 

da evolução da ciência. 

 

[...] evolução no sentido de uma especialização e compartimentação 

crescentes das disciplinas científicas, identificação do comportamento 

científico “normal” com o trabalhador “sério”, “silencioso”, que não se 

demora em questões “gerais” sobre o significado global das suas pesquisas, e 

se limita aos problemas especializados da sua disciplina, autonomia 

essencial do desenvolvimento científico em relação aos problemas culturais, 

econômicos e sociais. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 219-220) 

 

Situando, historicamente, a descrição da atividade científica de Kuhn, Prigogine e 

Stengers (1997, p. 220) afirmaram que esse tipo de atividade científica descrita corresponde 

melhor àquela que é exercida nas universidades contemporâneas, onde a investigação e a 

iniciação dos futuros cientistas estão sistematicamente associadas. É nessa estrutura 

acadêmica, originada no século XIX, quando surgiram as disciplinas e cursos científicos, que 

pode ser encontrada a chave do paradigma, desse saber implícito no qual Kuhn se focou para 

fazer a base da investigação normal conduzida por uma comunidade de cientistas. 

Ao refazerem os problemas-chave resolvidos pelas gerações precedentes, os 

estudantes aprendem as teorias que fundamentam a investigação no seio de uma comunidade. 

Consequentemente, a transição de estudante para investigador ocorre, segundo a perspectiva 

kuhniana, sem descontinuidade, ou seja, o cientista continua a resolver problemas que ele 

identifica como essencialmente análogos aos problemas-modelo, aplicando-lhes técnicas 

semelhantes. 

Na análise de Prigogine e de Stengers, apesar de seu alto grau de pertinência, a 

descrição de Kuhn é parcial, pois ela somente diz respeito a uma dimensão da atividade 

científica. Segundo a perspectiva de Kuhn, como vimos, a superação de um paradigma está 

revestida de um aspecto de crise. O paradigma predominante, antes, uma norma silenciosa, 

quase invisível, passa a ser questionado e contestado. Os membros de uma comunidade 

passam a duvidar da legitimidade dos seus métodos. O que antes era um grupo homogêneo de 

cientistas, agora passa a ser diversificado. Paradigmas rivais são postos à prova até que um 

sobressai aos outros, instalando-se a unanimidade com a nova geração de cientistas. Nesse 
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ponto, Prigogine e Stengers apresentaram uma de suas principais críticas à abordagem de 

Kuhn. Segundo a descrição kuhniana,  

 

o motor da inovação científica é precisamente o comportamento conservador 

das comunidades científicas que aplicam à natureza, com obstinação, as 

mesmas técnicas, os mesmos conceitos, e acabam sempre por encontrar de 

sua parte uma resistência bem tenaz: a natureza recusa exprimir-se na 

linguagem que as regras paradigmáticas supõem [...]. Por isso, todos os 

recursos intelectuais se consagraram à pesquisa da nova linguagem em torno 

de um conjunto de problemas doravante considerados decisivos, a saber: os 

que suscitaram a resistência da natureza. Por conseguinte, as comunidades 

científicas provocam crises sistematicamente, mas apenas na medida em que 

as não procuram. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 220-221) 

 

A abordagem de Prigogine e de Stengers sobre o processo de desenvolvimento do 

pensamento científico difere radicalmente nesse ponto apresentado. Os dois sabiam que vários 

episódios da História da Ciência parecem encaixar na descrição de Kuhn, todavia, 

defenderam, com veemência, que os cientistas não estão destinados a se comportarem como 

sonâmbulos kuhnianos. Eles podem, sem que isto signifique renunciar a ser cientista, tomar a 

iniciativa e procurar integrar à ciência – em seu dia a dia, e não somente no momento de crise, 

seguido de revolução – novas perspectivas, novas questões, novas abordagens e novos 

métodos205 (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 221). Assim, conforme perspectiva 

prigoginiana, a ciência é fundamentalmente aberta206. 

A convicção de que a ciência é aberta é bastante coerente com a configuração teórica 

de Prigogine, que tem como aspecto essencial a irreversibilidade temporal, o que possibilitou 

uma visão ontológica, epistemológica e filosófica de que o futuro não é dado e de que 

vivemos o fim das certezas (PRIGOGINE, 1996, p. 193). Correspondendo de forma coerente 

a essa visão, Prigogine (1996, p. 14) acreditava que tínhamos chegado, com os conceitos de 

estruturas dissipativas e de auto-organização, por exemplo, a uma nova ciência, a um novo 

ponto de partida de uma nova racionalidade que não mais identifica ciência com a certeza e a 

probabilidade com a ignorância.  

“A ciência atual nos põe diante da complexidade do mundo real e nos permite que se 

viva a criatividade humana como expressão singular de um traço fundamental, comum a todos 

os níveis da natureza” (PRIGOGINE, 1996, p. 14). O saber científico pode descobrir-se hoje 

“simultaneamente como ‘escuta poética’ da natureza e processo natural nela, processo aberto 

                                                 
205 Gostaríamos de assinalar a similaridade entre esse aspecto da ideia de ciência de Prigogine e a perspectiva de 

Bohm apresentada. 
206 Isso não é uma novidade no contexto da física moderna, no entanto, na teoria de Prigogine, essa característica 

foi evidenciada de forma bastante autêntica. 
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de produção e invenção, num mundo aberto, produtivo e inventivo” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 226). Podemos, com isso, reafirmar duas fundamentais características, 

da ciência e também da natureza: ambas são abertas e criativas. 

Essa percepção prigoginiana propiciou uma abordagem que elencou como essencial, 

para uma compreensão coerente da realidade, uma nova aliança, uma nova unidade, entre o 

ser humano e a natureza, entre a História dos homens e de seus saberes e a aventura 

exploradora da natureza (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 226). Em contraste com a visão 

científica mecanicista, “essa unidade se manifesta como um ‘novo diálogo’ que traz de volta o 

‘reencantamento’ em presença da natureza, que o homem perdeu, graças à concepção 

mecanicista que desenvolveu sobre ela” (WEBER, 1991, p. 224). 

Prigogine criticou a ciência clássica por esta ter esquecido a interioridade da natureza. 

Como vimos em suas teorias, em cada partícula de um ser, existe uma história – tempo, 

mudança, pontos de bifurcação – que ocasiona mudanças irreversíveis. E essas mudanças são 

aspectos qualitativos de experiência, dos quais, no entanto, a Física tende a se esquecer. 

Prigogine tentou mostrar que mesmo as partículas subatômicas estão sujeitas à sua lei das 

estruturas dispersivas. Portanto, “toda a matéria do universo se caracteriza pela reatividade, 

criatividade e – neste sentido – diálogo” (WEBER, 1991, p. 227). 

Na opinião de Prigogine (1991, p. 228), “vivemos hoje uma reconceituação da Física 

que aproxima o mundo interior do exterior. [...] Isso requer uma visão mais complexa do 

mundo físico, mas que não coloque homem e natureza em oposição”. Vivemos uma 

metamorfose da ciência, metamorfose essa – em coerência à crítica feita à descrição kuhniana 

– que não é ruptura, mas que significa uma condição para o fato de podermos compreender o 

mundo como natural ao mesmo tempo que compreendemos que fazemos parte dele 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 224-225). 

Há um renovado interesse pela natureza que nos rodeia, esse é um fenômeno 

importantíssimo, conforme a perspectiva de Prigogine. “Afinal de contas, fazer ciência é estar 

aberto ao mundo circundante, inclusive o humano. Isso é uma espécie de reencantamento 

porque vemos novas possibilidades” (PRIGOGINE, 1991, p. 236). Todavia, estamos dando 

ainda os primeiros passos, “[...] estamos vivendo na pré-história de nosso entendimento do 

universo. A ciência é um empreendimento muito recente” (PRIGOGINE, 1991, p. 239). 

Estamos, dessa forma, “apenas no começo da ciência, e muito distantes do tempo de algumas 

poucas leis fundamentais” (PRIGOGINE, 2009b, p. 17). 

Podemos, agora, apresentar outra propriedade fundamental para a ideia de ciência de 

Prigogine: o fato de ela ser um diálogo. “A ciência é um diálogo com a natureza” 
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(PRIGOGINE, 1996, p. 157). E, como todo diálogo de verdade, “muitas vezes as respostas 

são inesperadas” (PRIGOGINE, 1996, p. 60). Esse diálogo racional com a natureza não se 

constitui em um procedimento no qual o homem se encontra separado dela, pelo contrário, ele 

se forma por meio da exploração dessa natureza complexa e múltipla, da qual fazemos parte 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 5). 

 

Quem teria imaginado no início deste século – XX – a existência das 

partículas instáveis, de um universo em expansão, de fenômenos associados 

à auto-organização e às estruturas dissipativas? Mas como é possível tal 

diálogo? Um mundo simétrico em relação ao tempo seria um mundo 

incognoscível. Toda medição, prévia à criação dos conhecimentos, 

pressupõe a possibilidade de ser afetado pelo mundo, quer sejamos nós os 

afetados, quer sejam os nossos instrumentos. Mas o conhecimento não 

pressupõe apenas um vínculo entre o que conhece e o que é conhecido, ele 

exige que esse vínculo crie uma diferença entre passado e futuro. A realidade 

do devir é a condição sine qua non de nosso diálogo com a natureza. 

(PRIGOGINE, 1996, p. 157) 

 

De acordo com essa perspectiva, em qualquer nível que seja, a Física e as outras 

ciências confirmam a nossa temporalidade. Vivemos em um universo em evolução e estamos 

em “condições de decifrar a mensagem da evolução tal como ela se enraíza nas leis 

fundamentais da Física” (PRIGOGINE, 1996, p. 159). Com base nessa análise, as leis da 

natureza, que constituem o arcabouço teórico da ciência, adquirem um significado novo. Elas 

não tratam mais de certezas morais, e sim de possibilidades. Elas afirmam o devir e não 

somente o ser. 

A ciência é, portanto, uma criação forjada por meio de um diálogo com a natureza. É, 

por um lado, invenção e, por outro, um registro da razão de um aspecto da realidade. Se 

partirmos, como defendeu Prigogine, do dado do devir, “resulta evidente que cada teoria 

científica estuda não uma verdade eterna, mas sim um simples fragmento cósmico no tempo” 

(GONZÁLEZ, 2008, p. 44). Podemos dizer que a validade da verdade, na perspectiva 

prigoginiana, não obedece a um capricho de método, obedece a uma razão ontológica. Toda 

explicação é, em si mesma, insuficiente. Como cada teoria, nessa abordagem, registra um 

fragmento do devir do ser, essa é a principal razão, baseados em Prigogine, que nos leva a 

sustentar uma visão que refute uma verdade perene, absoluta. 

 

A descoberta de uma impossibilidade física não é produto de uma resignação 

ao bom senso, é a descoberta de uma estrutura intrínseca do real que se 

ignorava até aí e que condena à impossibilidade um projeto teórico. [...] mas 

isso é também a abertura de um ponto de vista novo sobre o mundo, a base 
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de uma nova possibilidade de ciência. (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

165) 

 

Dessa forma, Prigogine e Stengers não desejavam propor uma visão científica do 

mundo, pois esse procedimento remete às certezas, a um mundo fechado, e privilegia as 

respostas em detrimento das perguntas que as suscitaram. O desejo deles, conforme 

registraram em livros como Entre o tempo e a eternidade (1992) e A nova aliança: 

metamorfose da ciência (1997), foi compartilhar uma visão da ciência como uma obra 

humana e não como um destino implacável (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 21). Nessa 

visão, a ciência encontra-se inserida como parte da complexidade de uma cultura, por meio da 

qual, em cada geração, os homens tentam encontrar uma forma de coerência intelectual 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 1). 

Apresentadas as características da ideia de ciência de Prigogine, ordená-las-emos, 

fazendo os comentários oportunos, a fim de que, adiante, mas ainda nesta seção, possamos 

relacioná-las à ideia de Bohm acerca dessa mesma questão. Como foi abordado, para 

Prigogine, a ciência é um diálogo e esse diálogo visa a uma compreensão de aspectos da 

natureza. Ele não deve, de modo algum, ser identificado com a intenção de controlar a 

natureza, até mesmo porque “ciência e ‘desencanto do mundo’ não são sinônimos” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 5). E também não deve ser realizado somente com a 

natureza, o cientista também deve estar aberto ao diálogo com os seus pares (PRIGOGINE, 

2003, p. 232) e, ainda, com outras áreas do saber (PRIGOGINE, 2009b, p. 42). 

A ciência é criativa e a natureza também. O universo é um processo em construção 

que engloba as noções de novidade e de criatividade. O símbolo de um universo análogo a um 

autômato era o de um relógio. “O universo como o vemos hoje, com suas instabilidades, 

flutuações, criatividades, seria o de uma obra de arte. Passar do relógio à obra de arte, que 

coisa magnífica!” (PRIGOGINE; 2009b, p. 38). A arte, de acordo com Prigogine (1991, p. 

237), “é, essencialmente, a expressão de algo fundamental na natureza. Nela, vemos 

irreversibilidade e imprevisibilidade”, características que ele atribuiu tanto ao universo quanto 

à obra de arte. 

Uma natureza criativa exige uma ciência criativa, do contrário obteríamos um 

conhecimento incoerente e obscuro em muitos aspectos. A ciência metamorfose, a ciência 

transição parecem ser uma condição para a própria existência da ciência. Como exemplo, a 

transformação peculiar pela qual ela passa na contemporaneidade sugere que precisamos ir 

além da visão geométrica clássica para uma descrição da natureza na qual o elemento 
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narrativo é essencial. “A natureza nos fala de uma ‘história’. Esse fato requer novos 

instrumentos, novas visões sobre o espaço e o tempo” (PRIGOGINE, 2009b, p. 68). Nesse 

ponto, lembramos que a física prigoginiana se distingue da clássica precisamente pela 

incorporação do tempo e da historicidade. 

Outro fundamento citado da ciência, conforme a abordagem prigoginiana, é o fato de a 

ciência ser aberta. Consequentemente, a incerteza também constitui um aspecto 

importantíssimo. De acordo com Prigogine (1996, p. 194), a busca apaixonada pelas certezas 

marcou a História da Física e, sem dúvida, deve ser compreendida no contexto histórico da 

evolução do pensamento europeu em que a física clássica foi formulada. Para Descartes, por 

exemplo, a certeza era uma questão fundamental. As situações históricas do século XVII que 

o levaram à sua busca de certezas estavam ligadas à instabilidade política e às guerras 

religiosas. Sua busca por algo que pudesse ser compartilhado pelos seres humanos, 

independentemente de sua religião, contribuiu para que o filósofo francês fizesse do seu 

famoso cogito “o ponto de partida de sua filosofia e exigisse que a ciência fosse fundada nas 

matemáticas, o único caminho garantido para a certeza” (PRIGOGINE, 1996, p. 195). 

Todavia, na ciência, a pesquisa das certezas encontrou, finalmente, sua consumação 

suprema na noção de leis da natureza, associada à obra de Newton. Essas leis, como 

mencionamos no capítulo terceiro, permaneceram como modelo para a Física durante três 

séculos. No entanto, como afirmamos nesta seção, Prigogine refutava o caráter absoluto das 

leis da natureza e, como mostramos no capítulo segundo, ele defendia que a noção de caos 

consegue ampliar a noção de lei da natureza e inserir, em seu conjunto, os conceitos de 

probabilidade e de irreversibilidade (PRIGOGINE, 2002, p. 11). 

Diálogo, criatividade, abertura, incerteza. Além dessas propriedades, a ciência de 

Prigogine é também antimecanicista. Como o universo não é uma máquina, cujo mecanismo 

temos de decifrar, e sim uma obra de arte em eterna mutação, uma vez que a irreversibilidade 

é um componente essencial de sua realidade, a perspectiva científica desse nosso protagonista 

não poderia ser a de pensar que a realidade é composta de partes separadas para sempre 

inteligíveis por algumas poucas leis eternas. A ciência, em sua visão, alicerça-se na aliança e 

na unidade entre o homem e a natureza, possibilitada, como vimos, pela recuperação da 

importância do tempo e dos processos irreversíveis (MASSONI, 2008, p. 8). 

Fica subentendido com a leitura sequencial destes dois últimos tópicos que a ideia de 

ciência de Bohm e de Prigogine possui similaridades marcantes, apesar de suas propriedades 

florescerem de visões teóricas e de conceitos diferentes. Obviamente, essas propriedades 

possuem significados, tonalidades explicativas peculiares em um e outro. Em nossa visão, 
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sustentamos a opinião de que a proximidade entre a ideia de ciência de Bohm e de Prigogine 

não se trata de caso fortuito, ou então de uma situação que corresponda a um paradigma novo 

– denominado por alguns com o termo nada criativo de pós-moderno. No próximo tópico, 

analisaremos esse ponto e debateremos alguns de seus desdobramentos. Todavia, antes, 

faremos uma breve exposição de alguns comentários de nossos dois protagonistas sobre um e 

outro em relação às suas respectivas visões científicas gerais. 

Indubitavelmente, Bohm e Prigogine conheceram a obra um do outro e, de certa 

forma, é possível termos uma relativa ideia do nível de compreensão que um atingiu sobre as 

bases, as teorias e as implicações da visão científica do outro. Primeiramente, apresentaremos 

alguns indícios da leitura que Prigogine fez da abordagem teórica de Bohm, para depois 

expormos o contrário. Prigogine (1991, p. 234) reconheceu a originalidade das ideias de 

Bohm e a importância delas no desenvolvimento do pensamento filosófico-científico do 

século XX. Entretanto, de acordo com as fontes alcançadas por nós, ele acreditava que a 

abordagem bohmiana parecia dar um passo de volta à visão clássica. Essa não foi uma visão 

exclusiva de Prigogine. No capítulo primeiro, mostramos que Bohm, principalmente devido à 

sua interpretação causal – variáveis ocultas –, teve sua imagem associada, equivocadamente, 

à de um físico determinista – Bohm I. Essa aparente divergência merece uma atenção especial 

de nossa parte para que possamos esclarecer que, de modo algum, ela torna nossa 

aproximação das ideias de ciência de Bohm e de Prigogine uma mera construção retórica. Em 

nossa pesquisa, analisamos as trajetórias, as teorias e os posicionamentos científicos de 

ambos, evidenciando as convergências que justificam a nossa percepção ao aproximá-los. 

Em entrevista concedida a Weber, em 1984, na cidade de Nova York, no período em 

que foi realizado um encontro de cientistas, organizado pela Associação Americana para o 

Progresso da Ciência, Prigogine (1991, p. 234) afirmou que não podia discutir em detalhes a 

relação entre o que ele afirmava e aquilo que Bohm dizia porque ele não o compreendia muito 

bem. 

 

A sensação que tenho ao lê-lo ou ouvi-lo é a de que sua visão é antes 

conservadora, no sentido de que enfatiza demais a concentração e o 

desdobramento207. Para mim, isso é tão conservador quanto a sua visão das 

variáveis ocultas. Volta-se sempre a alguma coisa que está lá e em seguida 

se desdobra. As variáveis ocultas estão lá, e se não fôssemos tão estúpidos 

poderíamos vê-las. A despeito de sua grande originalidade, e de muitas 

coisas que aprecio nele, sinto que Bohm tenta voltar à transparência clássica 

da natureza. (PRIGOGINE, 1991, p. 234) 

                                                 
207 Prigogine se refere à teoria da ordem implícita e da ordem explícita, ao movimento de dobramento e de 

desdobramento. 
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Prigogine disse isso quando Weber lhe perguntou se o que ele falava sobre a matéria 

era semelhante à afirmação de Bohm de que a matéria é viva. Ele achava a sentença de Bohm 

sobre a matéria, como foi apresentada por Weber, antropomórfica. A honestidade de 

Prigogine, em relação à sua pouca compreensão a respeito das ideias de Bohm, possibilita-nos 

situar a sua fala naquele momento. O elemento conservador, apontado por Prigogine, e, para 

ele, inaceitável, é o de que o que está na ordem implícita é algo que preexiste em alguma 

esfera. Para o físico-químico, essa ordem está sendo feita, criada in loco (WEBER, 1991, p. 

234). Lembramos que, na perspectiva prigoginiana, consubstanciada nas pesquisas sobre as 

estruturas dissipativas, o tempo é criação, o futuro não está ainda lá. 

Entretanto, gostaríamos de elucidar que Bohm não via a ordem implícita como algo 

que está lá, por trás, como se fosse uma partitura a indicar as próximas notas de uma 

composição musical. Ele buscou, com a sua visão teórica da ordem implícita, apreender o que 

subjaz à dimensão do que capturamos pelos sentidos, a ordem manifesta, a ordem explícita. 

De acordo com o que frisamos em nossa apresentação de sua teoria, Bohm não concebia uma 

ordem separada da outra (como se fosse uma imagem de níveis, uma oculta na outra), e sim 

que eram entrelaçadas em um movimento ininterrupto e em perpétua mudança. Assim, trata-

se de um processo. Não é algo que está lá, como disse Prigogine e como muitos outros assim 

interpretaram, mas algo que está e participa de tudo e que também é. 

Sobre suas críticas às variáveis ocultas, Prigogine, em seu livro escrito com Stengers, 

A nova aliança: metamorfose da ciência, expôs que o que estava em jogo, na famosa 

perspectiva das variáveis ocultas, suscitava as seguintes indagações: “poderemos imaginar 

que o movimento dos elétrons e dos outros seres quânticos é determinado por variáveis 

físicas, mesmo se essas variáveis são inobserváveis para nós? Noutros termos: poderemos 

voltar ao ponto de vista clássico?” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 168). Lembramos 

que o conceito de variáveis ocultas, como analisamos no capítulo primeiro, foi bastante 

alterado pelo próprio Bohm, ao ponto de ele não usar mais a expressão em sua teoria, 

adotando no seu lugar, posteriormente, a expressão interpretação ontológica, que já vinha 

sendo elaborada a partir da década de 1970208, como apresentamos no capítulo supracitado. 

Sabemos, também, que ele tinha consciência da confusão e do mal-entendido gerados pela 

                                                 
208 Isso significa que Bohm já vinha trabalhando em uma nova configuração à sua interpretação da teoria 

quântica muito antes da entrevista mencionada, em que Prigogine se referiu às variáveis ocultas, conceito que 

não fazia parte da visão científica bohmiana há um tempo considerável. 
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interpretação literal em relação às variáveis ocultas e também pelo adjetivo causal em 

interpretação causal da teoria quântica. 

Outra leitura de Prigogine sobre Bohm está presente na introdução do livro, também 

escrito com Stengers, Entre o tempo e a eternidade, na qual pontuou a importância da 

retomada do diálogo entre ciência e Filosofia. 

 

A retomada deste diálogo parece-nos essencial. É impressionante verificar a 

que ponto é hoje comum que os cientistas, quando procuram meios de 

refletir sobre o significado existencial de sua atividade, se voltem para 

filosofias de tipo oriental. É o caso de Schrödinger, [...]. Outros, como David 

Bohm, procuram, pelo contrário, mostrar que, para além da linguagem 

dualista que as ciências herdaram da tradição ocidental, seu 

desenvolvimento, em particular o da física quântica, nos leva a descobrir os 

caminhos da mística oriental. (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 20) 

 

Prigogine e Stengers (1992, p. 20) afirmaram que a ciência não deveria manter 

relações filosóficas somente com a tradição do pensamento ocidental, entretanto, defendiam 

que a Física não tem de se libertar dessa tradição da filosofia do Ocidente que assinala uma 

busca arraigada e apaixonada pelas relações entre conhecimento e significação, entre saber e 

experiência. Essa é uma relação de convergência entre Prigogine e Bohm, a de abertura 

filosófica aos vários aspectos culturais, seja do Ocidente, seja do Oriente. O que está implícito 

na visão de Bohm, ao chamar a atenção para algo que genuinamente fez parte da cultura do 

Oriente, mencionado na fala de Prigogine e Stengers, é que nossa ciência ocidental não 

deveria ser reduzida somente à medida, ao tipo de raciocínio quantitativo, mas que deveria, 

como foi presente em alguns insights da cultura do Oriente, também ser qualitativa – o que 

está além do que é medido. 

Bohm também fez as suas leituras de Prigogine. Na conferência realizada em 

Clairmont College, na Califórnia, Estados Unidos, em 1984, em que as ideias de Bohm e de 

Prigogine foram debatidas por filósofos e cientistas, Bohm fez uma comunicação para 

comentar as ideias que Prigogine expôs nesse evento. Ele analisou as ideias centrais da teoria 

prigoginiana e afirmou ser revolucionária a proposta de que as características das leis naturais 

são fundamentais tanto nos sistemas complexos (Biologia e Ciências Humanas) quanto na 

Física e na Química em seus estudos de sistemas simples. É um passo importante em direção 

ao pensamento de totalidade, “na medida em que pode levar-nos a ver que as divisões entre 

‘grandes’ e ‘pequenos’, e entre ‘simples’ e ‘complexos’, são apenas de uma significância 

relativa e limitada” (BOHM, 1986, p. 261). 
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Bohm também mencionou a importância da noção de tempo interno de Prigogine, que 

se refere à passagem do tempo relacionada a alterações complexas do estado interno de um 

sistema que corresponde, aproximadamente, à ideia de envelhecimento do referido sistema. 

Bohm, no entanto, sugeriu que o conceito de tempo interno necessitava ser mais aprofundado 

para eliminar ambiguidades como a da existência simultânea de sistemas de idades 

diferentes209. 

Em sua comunicação, Bohm também sugeriu certa relação entre as ideias de Prigogine 

e as suas próprias noções de ordem implicada. Ele afirmou que na Mecânica Quântica 

deveríamos estabelecer procedimentos técnico-matemáticos e teóricos que pudessem nos 

possibilitar compreender tanto o processo de repetição, recorrente, reversível, quanto o 

processo não recorrente, irreversível. “Isso seria, na verdade, estender a ordem implícita de tal 

modo que isso implicaria uma relação fundamental entre a Mecânica Quântica e os processos 

irreversíveis do tipo discutido por Prigogine” (BOHM, 1986, p. 263). Tal unificação dos 

processos quânticos e dos processos irreversíveis seria, portanto, de natureza fundamental, 

não contida nas teorias atualmente aceitas. Seria “ir além da nova proposta de Prigogine” 

(BOHM, 1986, p. 263). 

Uma abordagem assim, conforme apresentada por Bohm, evidencia uma perspectiva 

científica que ultrapassa a visão clássica. É preciso ir além das imagens Bohm I e II. Somente 

assim, poderemos perceber a profunda proximidade entre a ideia de ciência de Prigogine e a 

de Bohm. Os elementos fundamentais que constituem a ideia de ciência do físico-químico, 

como vimos, são basicamente os mesmos do físico quântico. Relembramos que diálogo, 

criatividade, abertura, incerteza, antimecanicismo são as características que configuram a 

ciência para esses dois cientistas. Essas propriedades implicam uma nova abordagem acerca 

da relação entre a visão determinista – relógio – e a visão indeterminista – nuvem – e nos dão 

sinal aberto para iniciarmos a próxima seção, em que pretendemos apresentar e analisar esse 

ponto como um dos principais desdobramentos da ideia de ciência dos nossos dois cientistas. 

 

 

4.3. Além das nuvens e dos relógios 

 

A ideia de ciência de Bohm e de Prigogine não foi apresentada por nós dentro dos 

moldes explicativos da visão de Kuhn de desenvolvimento da ciência e isso se explica, em 

                                                 
209 De modo algum, teríamos condições técnicas para ampliar e esclarecer essas observações de Bohm em 

detalhes. Destacamos também que o conceito de tempo interno foi apenas mencionado no capítulo segundo. 
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parte, como uma forma de ser coerente com as próprias visões do desenvolvimento do 

pensamento científico de nossos dois protagonistas. Entretanto, isso não basta para nos dar 

uma compreensão das implicações de suas abordagens. Defendemos a perspectiva de que as 

visões sobre a realidade e sobre a ciência dos nossos dois cientistas são indissociáveis e, se 

suas investigações, pesquisas e teorias contribuíram para essa relação se desdobrar em 

autênticas ideias de ciência, isso também se deve ao fato de que a própria natureza assim se 

comunica no momento histórico de sua contemporaneidade. 

Nossa visão é a de que, sendo uma percepção e um ato criativo – e sendo a natureza 

criativa –, o fazer ciência, que é um diálogo aberto com a natureza, é também um ato de 

escutar a própria natureza e de dar voz a ela. Sabemos que a linguagem é limitada e 

escorregadia. Apesar de parecer que estamos antropomorfizando a natureza – ela nos diz isso, 

ela nos fala aquilo –, não é esse o nosso intuito. A natureza fala, no sentido humano de se 

fazer ciência, porque somos parte indissociável dela. Quando falamos que a natureza nos diz 

algo, estamos dizendo que essa unidade homem-natureza está a criar a fala. 

Defendemos a tese de que algumas implicações dessa nova maneira de se ver e de se 

fazer ciência aponta caminhos para a superação de algumas dicotomias. Se muitos as adotam 

ao extremo, levando-as a intermináveis dicotomias, aparentemente insolúveis, de nossa parte, 

enxergamo-las como um entrave epistemológico para uma compreensão adequada da 

realidade no presente momento. A principal dicotomia que analisaremos, outras apenas 

apresentaremos em linhas gerais, é aquela que envolve o debate clássico de uma visão da 

natureza – e, consequentemente, de uma ciência – determinista ou indeterminista. Isso 

implica, como veremos, outras questões cruciais para a nossa visão de mundo, como a 

liberdade e o seu significado na natureza e no âmbito humano. 

Além das nuvens e dos relógios não é uma mera expressão de efeito. Trata-se de um 

apelo à atenção daqueles que não se contentam com as parciais visões explicativas racionais e 

reducionistas que tomam, paradoxalmente, formas globalizantes e, muitas vezes, totalitárias. 

Para, de fato, apresentarmos nossa abordagem sobre o aspecto aparentemente dicotômico que 

a imagem da nuvem e do relógio nos remete, traçaremos um breve histórico crítico dessas 

vias de entendimento da natureza. 

Um panorama bem delineado sobre a questão nos foi apresentado por Popper (1975), 

em seu livro Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Esse historiador e 

filósofo da ciência percebeu que a abordagem dos físicos sobre os fenômenos da natureza 

costuma ser dividida em duas, como forma de representação dos sistemas físicos. Assim, ele 

elaborou um esquema imaginativo para ilustrar essa situação. Nesse esquema, em um de seus 
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lados, o esquerdo por exemplo, Popper alojou os sistemas físicos que, como os gases, “são 

altamente irregulares, desordenados e mais ou menos imprevisíveis” (POPPER, 1975, p. 194) 

e os representou, recorrendo ao substantivo nuvens. 

Do outro lado desse arranjo imaginário, no caso, o direito, Popper (1975, p. 194) 

alojou os sistemas físicos que são regulares, ordeiros e de comportamento altamente 

previsível e os representou recorrendo ao substantivo relógio – não um relógio qualquer, mas 

um que seja de alta precisão. Isso feito, podemos vislumbrar, por meio desse esquema, uma 

boa imagem representativa da dicotomia que afirmamos ter sido superada pela visão científica 

de Bohm e de Prigogine. Popper (1975, p. 197) comentou que o determinismo físico210 é um 

conceito que tem como fundamento a pressuposição de que todas as nuvens são relógios. Em 

outras palavras, a visão do determinismo físico impõe a perspectiva de que até mesmo a mais 

anuviada das nuvens é um relógio. 

 

O determinismo físico que diz que todas as nuvens são relógios dirá também 

que nossa arrumação de senso comum, com as nuvens à esquerda e os 

relógios à direita, é enganadora, pois tudo deveria ser colocado na extrema 

direita. Dirá que, como todo o nosso senso comum, arrumamos as coisas não 

de acordo com sua natureza, mas de acordo com a nossa ignorância. 

(POPPER, 1975, P. 197) 

 

Segundo a perspectiva determinista, a arrumação de Popper reflete o fato de 

conhecermos, com certo detalhe, como funcionam as partes de um relógio, ao passo que 

também reflete que não temos qualquer conhecimento a respeito da interação pormenorizada 

das partículas formadoras de uma nuvem ou de um organismo. Dessa forma, de acordo com 

essa perspectiva, “uma vez tendo obtido conhecimento, descobriremos que nuvens gasosas ou 

organismos são tão semelhantes a relógios como nosso sistema solar”. (POPPER, 1975, p. 

197). 

Indubitavelmente, o êxito da teoria de Newton e da sua interpretação laplaciana foram 

decisivos para a que a visão determinista imperasse. Ela tratava especialmente de planetas, 

cujos movimentos explicou como causados por algumas leis da natureza bastante simples, e 

tratava, também, do movimento de balas de canhão e de marés. Porém, “seu imenso sucesso 

nestes campos virou a cabeça dos físicos; e certamente não sem razão” (POPPER, 1975, p. 

197). 

Antes de Newton e de seu predecessor, Kepler, os planetas, com os seus movimentos, 

pareciam estar em uma posição intermediária entre nuvens e relógios. Porém, com a teoria de 

                                                 
210 Determinismo físico não é sinônimo de causalidade. Isso ficará mais claro, posteriormente. 
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Kepler211 e, principalmente, a de Newton, mostrou-se que os movimentos dos planetas eram 

previsíveis em detalhes, o que fez muitos cientistas passarem a acreditar que os planetas eram 

perfeitos relógios. Como já apontamos no capítulo terceiro, a teoria de Newton não só 

explicava, com precisão, os movimentos dos planetas e das estrelas, como também explicava, 

com idêntica precisão, os movimentos dos corpos na Terra. Inquestionavelmente, seu êxito foi 

surpreendente. 

De acordo com Popper (1975, p. 198), todos os homens de mente aberta, 

verdadeiramente ávidos pelo conhecimento, converteram-se à nova teoria de Newton. A 

maioria dos filósofos e dos cientistas pensou que essa teoria explicaria tudo – todos os 

fenômenos da natureza de que pudéssemos tomar conhecimento –, inclusive a eletricidade, o 

magnetismo, assim como também os sistemas físicos irregulares, desordenados, 

imprevisíveis, ou seja, as nuvens. Por conseguinte, “o determinismo físico, a doutrina de que 

todas as nuvens são relógios, tornou-se a fé dominante entre os homens esclarecidos; e todos 

os que não abraçaram essa nova fé eram tidos como obscurantistas ou reacionários” 

(POPPER, 1975, p. 198). 

Vale ressaltarmos que o próprio Newton não se enquadrava dentro do grupo desses 

cientistas que tomavam o determinismo físico como absoluto. Ele encarava “o sistema solar 

como imperfeito e, consequentemente, como suscetível de perecer” (POPPER, 1975, p. 356). 

Assim, como já assinalamos, “Newton não era newtoniano” (PRIGOGINE, 2003, p. 3). Um 

dos dissidentes dessa perspectiva do determinismo físico foi Peirce. Obviamente, ele não 

questionou a teoria de Newton, uma vez que ela em si não é sinônimo de determinismo. 

Todavia, Peirce, conforme Popper (1975, p. 198), mostrou que essa teoria, ainda que 

verdadeira no seu âmbito, não nos dava qualquer razão para acreditar que as nuvens fossem 

relógios. Com isso, ele indicou que não temos possibilidade de alegar que conhecemos, por 

experiência, qualquer coisa como um relógio perfeito, nem que ela se aproxima dessa 

perfeição absoluta que o determinismo físico afirmava existir. 

Entre as afirmações de Peirce, ressaltadas por Popper (1975, p. 198-199), estava 

aquela em que ele constatava não existir nenhuma medição e constante física absoluta, 

totalmente exata. Assim, mediante essa nova abordagem, conjecturou-se que o mundo não era 

                                                 
211 De acordo com Koyré (1982b, p. 51-52), “o que é radicalmente novo na concepção de mundo de Kepler é a 

ideia de que o Universo, em todas as suas partes, é regido pelas mesmas leis, e por leis de natureza 

estritamente matemática”. O universo, segundo ele, é estruturado hierarquicamente e harmoniosamente 

ordenado. Conforme Koyré (1982b, p. 52), “Kepler soube descobrir as verdadeiras leis dos movimentos 

planetários. Em compensação, não soube formular as leis do movimento”. Para isso, foi necessário Newton. 
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regido somente pelas estritas leis newtonianas, mas também, por leis do acaso, leis de 

probabilidade estatística. 

 

Isto fez do mundo um sistema encadeado de nuvens e relógios, de modo que 

mesmo o melhor relógio, em sua estrutura molecular, mostraria algum grau 

de anuviamento. Até onde sei, Peirce foi o primeiro físico e filósofo pós-

newtoniano que ousou adotar, assim, a concepção de que, até certo grau, 

todas as nuvens são nuvens; ou, em outras palavras, que só existem nuvens, 

embora nuvens de graus muito diferentes de anuviamento”. (POPPER, 1975, 

p. 199) 

 

As opiniões de Peirce foram recebidas com pouco interesse pelos seus 

contemporâneos, foram, até mesmo, ignoradas por muitos cientistas. Entretanto, as mesas 

foram viradas. “O indeterminismo, que até 1927 fora emparelhado com o obscurantismo, 

tornou-se a moda vigente” (POPPER, 1975, p. 199). Nesse ponto, Popper está se referindo ao 

processo de formação teórica da Mecânica Quântica, principalmente à formulação da 

interpretação usual da teoria quântica, que teve, a partir da Conferência de Solvay de 1927, 

uma crescente adesão por parte de inúmeros cientistas. Sobre essa interpretação e o seu 

fundamento indeterminista, já comentamos, no capítulo primeiro, por isso apenas registramos 

que, com a interpretação de Copenhague, o indeterminismo foi se consolidando como arranjo 

explicativo essencial da natureza. 

A respeito disso, Bohm (1992, p. 121) comentou, como mencionamos no capítulo 

primeiro, que vários físicos sugeriram que a tendência do século XX é afastar-se do 

determinismo, o contrário seria algo inconveniente. Todavia, essa é uma especulação que 

poderia facilmente ser feita em qualquer período com relação a teorias que então eram bem-

sucedidas. Seguindo essa linha de raciocínio, os físicos clássicos do século XIX poderiam, 

com justificativa semelhante, afirmar que a tendência de sua época era ir em direção a mais 

determinismo. No entanto, os eventos futuros não comprovaram a veracidade desse tipo de 

especulação. 

Chegamos ao ponto em que temos duas abordagens em confronto. Uma dicotomia se 

instaurou entre os cientistas e, se for levada ao extremo, ela pode ser vista como insolúvel, 

rompendo a possibilidade de comunicação e de diálogo. Se o determinismo físico for 

absoluto, então o mundo inteiro “é um relógio que funciona com impecável perfeição, 

incluindo todas as nuvens, todos os organismos, todos os animais e todos os homens” 

(POPPER, 1975, p. 208). Por outro lado, o indeterminismo físico, que pressupõe que nem 

todos os eventos físicos são predeterminados com precisão absoluta, em seus detalhes 
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infinitesimais, se levado à categoria absoluta, é realmente mais satisfatório que o 

determinismo? 

Popper (1975, p. 205) chamou o determinismo físico de pesadelo. Assim o fez porque 

o determinismo considera o mundo inteiro como um verdadeiro autômato e, dessa forma, 

nada mais somos do que apenas engrenagens. O determinismo físico destrói a ideia de 

criatividade e reduz à ilusão a concepção de liberdade. Entretanto, em um mundo 

completamente indeterminista, cujo acaso é total, a criatividade e a liberdade também não 

possuiriam nenhum significado. Diante de tal dilema, Popper (1975, p. 210) propôs um 

caminho intermediário entre “o perfeito acaso e o perfeito determinismo – algo intermediário 

entre nuvens perfeitas e relógios perfeitos”. 

É exatamente neste ponto que gostaríamos de trazer as reflexões teóricas de Bohm e 

de Prigogine que, como mostraremos, também apontam para essa perspectiva, apesar de, 

obviamente, eles avançarem em suas questões, e de cada uma dessas reflexões possuir suas 

especificidades. Além de trazer essas reflexões teóricas, que vão ao encontro de nossa 

perspectiva de ciência, pretendemos caminhar um pouco mais. Nesse sentido, explicitaremos 

que, subjacente à abordagem de Bohm, existe uma visão de totalidade infinita que vai além 

das nuvens e dos relógios. 

Primeiramente, precisamos esclarecer alguns conceitos importantes para que possamos 

discorrer com mais clareza a respeito do que disseram sobre o tema os nossos dois cientistas. 

Indubitavelmente, dois conceitos essenciais para o determinismo e para o indeterminismo são, 

respectivamente, necessidade e acaso. Antes, porém, ressaltamos que não citaremos, aqui, a 

causalidade como conceito ligado ao determinismo. Isso porque, como muito bem esclareceu 

Popper (1975, p. 203), não há nenhuma incompatibilidade entre o indeterminismo e a 

causalidade; pelo contrário, o indeterminismo “é compatível praticamente com qualquer grau 

de regularidade que se quiser e, portanto, não acarreta a concepção de que há ‘eventos sem 

causas’”. 

Assim, mesmo a fórmula cada evento físico observável tem uma causa física 

observável ou mensurável é ainda compatível com o indeterminismo físico, “simplesmente 

porque nenhuma medição pode ser infinitamente precisa. [...] a fórmula ‘cada evento tem uma 

causa’ nada diz a respeito de precisão” (POPPER, 1975, p. 203-204). Essa análise nos ajuda a 

entender que é, no mínimo, um mal-entendido pensar que a interpretação causal proposta por 

Bohm é determinista e representa uma volta à perspectiva clássica, uma vez que a causalidade 

não é condição para a existência do determinismo. Bohm (1959, p. 37-38) afirmava que as 



241 
 

leis causais dizem respeito às relações de fenômenos estudados em um determinado contexto, 

mas nada impede que elementos fora do contexto perturbem essas relações212. 

Dito isso, retomamos a apresentação dos conceitos de necessidade e de acaso. 

Relembramos que, de acordo com Bohm (2005, p. 57-58; 2007, p. 67), necessidade é aquilo 

que não pode ser de outro modo, referindo-se ao previsível213. Já a palavra acaso, que pode 

ser também substituída por contingência, com significado de aquilo que pode ser de outra 

maneira, refere-se à imprevisibilidade. Em Física, a necessidade se relaciona com as leis 

deterministas. O acaso relaciona-se com as leis probabilistas. Se adotarmos uma visão 

mecanicista de um ou de outro arranjo, teremos uma dicotomia insolúvel. 

 

[...] os mecanicistas deterministas consideram que o acaso é completa e 

perfeitamente redutível a um reflexo aproximado e puramente passivo de lei 

determinista. Por outro lado, os mecanicistas indeterministas214 [...] 

consideram que a lei determinista é completa e perfeitamente redutível a um 

reflexo aproximado e puramente passivo das relações probabilistas 

associadas com as leis do acaso. (BOHM, 1959, p. 100) 

 

Bohm trouxe à tona a característica por ele denominada de mecanicista tanto da 

abordagem determinista quanto da indeterminista. O que há em comum entre os físicos 

clássicos e os físicos contemporâneos “é a tendência a atribuir um caráter absoluto e 

definitivo às características gerais da teoria mais fundamental que se encontra em vigor na 

época em que trabalhavam” (BOHM, 1959, p. 154-155). Assim, pela análise bohmiana, a 

interpretação usual da teoria quântica – simbolizada pelo indeterminismo – é, em certo 

sentido, uma continuação natural da atitude mecanicista dos físicos clássicos, 

“adequadamente ajustada para levar em conta o fato de que a mais fundamental das teorias 

atuais é probabilista e não determinista” (BOHM, 1959, p. 155). 

Bohm propôs, por meio de sua teoria da ordem implícita e da ordem explícita, que 

enxergássemos a realidade como uma totalidade ininterrupta. Nossa visão será sempre 

limitada, entretanto uma maneira adequada é percebermos que existem infinitas ordens 

presentes na realidade. Ordens que vão desde uma previsibilidade bastante elevada até outras 

que são bastante imprevisíveis. Isso nos remete à visão de que existem graus de ordem 

diferentes presentes na natureza. Como exemplo, há a ordem do movimento de uma partícula 

na física newtoniana como sendo de segundo grau, ou seja, ela é definida por dois elementos, 

                                                 
212 A visão conceitual de Bohm de causalidade foi apresentada no capítulo primeiro. 
213 Necessidade tem uma raiz latina, necesse, que quer dizer não cede, o que não pode ser deixado de lado 

(BOHM, 2005, p. 58). 
214 Bohm se referia principalmente aos físicos que adotaram a interpretação usual da teoria quântica, ressaltando 

o caráter mecanicista dessa abordagem. 
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e a taxa de variação da velocidade da partícula, sua aceleração, fica determinada uma vez 

conhecida a natureza da força externa. Se essa força for definida ao longo de toda a trajetória 

da partícula, “uma vez conhecidas a posição e a velocidade iniciais, fica perfeitamente 

determinado o movimento da trajetória” (BOHM; PEAT, 1989, p. 165). Trata-se, portanto, de 

um exemplo de um bom relógio. 

A noção de ordem utilizada por Bohm é bastante significativa para que possamos 

avançar em sua própria abordagem sobre o tema em debate. As ordens de grau baixo, como a 

de segundo grau descrita no exemplo citado, indica a possibilidade de previsão, de 

regularidade, de lei determinista. Todavia, de acordo com essa abordagem, nada indica que a 

natureza é composta somente por ordens de grau baixo, consequentemente, nada pode nos 

garantir que todas as nuvens são relógios. O desenvolvimento da ciência nos mostrou a 

existência de ordem de grau muito elevado, até mesmo de grau infinito. Com isso, há a 

ocorrência, então, de um espectro de ordens que vão desde o mais baixo – segundo grau – até 

o infinito grau – o aleatório. 

De acordo com Bohm e Peat (1989, p. 169), a ordem aleatória pode ser definida como 

um caso especial de ordem caótica e possui as seguintes características: é de grau infinito; não 

possui traços de subordem de baixo grau; possui um comportamento médio razoavelmente 

constante e tende a variar dentro de domínios limitados, os quais permanecem mais ou menos 

inalterados ou mudam lentamente. A ordem aleatória não nos possibilita, pois, uma precisa 

previsão. Temos, dessa forma, as nuvens. 

Assim, o aleatório não é tratado como algo incomensurável com a ordem em si, mas 

como um caso especial de uma noção mais geral de ordem, no caso em questão, a de ordens 

de graus infinitos. Acaso, aleatório, contingência não são desordens, ou seja, não são ausência 

de ordem (BOHM; PEAT, 1989, p. 170). Essa abordagem já indica sinais de superação da 

visão dicotômica mecanicista do mundo alicerçada na doutrina em que tudo é determinado ou 

tudo é indeterminado. 

A noção de espectro de ordem engloba, em uma unidade e em uma totalidade, as 

noções de ordem baixa e infinita, as perspectivas do determinismo e do indeterminismo, as 

noções de necessidade e de acaso, porém, sem serem tratadas como formas absolutas e 

totalmente separadas umas das outras; isso porque as noções de ordem de grau muito baixo e 

aleatória dependem do contexto (BOHM; PEAT, 1989, p. 168). Tratando o aleatório como 

um “caso limite de ordem, é possível associar as noções de determinismo estrito e de acaso 

(isto é, aleatório), vendo-as como processos que se situam nos extremos opostos do espectro 
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geral da ordem” (BOHM; PEAT, 1989, p. 176). O que percebemos, portanto, é que os dois 

mundos – nuvens e relógios – se tocam e se relacionam. Mediante essa perspectiva, 

 

[...] os movimentos caóticos resultam da ação de determinadas forças, 

conclusão que surge reforçada quando há muitas partículas. Cada partícula 

está sujeita a forças provenientes de todas as outras e que variam de modo 

quase infinitamente complexo. Num contexto em que todas as forças são 

tomadas em consideração, é em princípio possível ter uma descrição 

determinista do movimento interno dentro do sistema. (BOHM; PEAT, 

1989, p. 176-177) 

 

Em contrapartida, se todos esses pormenores não forem levados em consideração, a 

ordem terá um grau infinito. Sistemas mais complexos são suscetíveis de desenvolverem 

instabilidades e podem ser profundamente afetados por interações externas. Vale 

ressaltarmos, também, que nada do que é estipulado pelas leis da natureza será completo e 

universalmente válido. Por conseguinte, podemos destacar, na perspectiva de Bohm, uma 

nova visão sobre o determinismo e o indeterminismo, a qual, segundo nossa análise, supera a 

dicotomia nuvens-relógios. 

 

Não há, assim, nenhuma necessidade de presumir a existência de 

determinismo completo, apesar de este ser, em alguns contextos 

satisfatoriamente alargados, uma abstração e uma aproximação corretas. 

Nem há, igualmente, nenhuma necessidade de assumir que o acaso e o 

indeterminismo comandam em absoluto, embora estes também sejam 

abstrações e aproximações corretas nos contextos apropriados. (BOHM; 

PEAT, 1989, p. 178) 

 

Na maior parte dos sistemas físicos, existe um espectro inteiro com ordens de baixo 

grau em um dos extremos e com ordens caóticas em outro. Entre elas, encontram-se várias 

espécies de ordens muito sutis, que não são nem caóticas nem de baixo grau. A ciência, 

porém, “ainda não explorou estas ordens intermédias de modo significativo, não obstante o 

que, têm elas grande importância em diversas áreas e, na verdade, é possível que a própria 

vida delas dependa” (BOHM; PEAT, p. 186-187). Mediante essa abordagem, que corrobora a 

tese que defendemos, podemos, de fato, ir além das nuvens e dos relógios. Segundo a análise 

de Bohm e de Peat, podemos reconhecer os sistemas físicos partindo do espectro integral da 

ordem. Aquelas ordens que representam sistemas físicos mais deterministas – no entanto, 

nunca totalmente deterministas – expressam um limite. Aquelas que representam sistemas 

físicos mais indeterministas – no entanto, nunca totalmente indeterministas – expressam o 

outro limite. “Assim, evita-se qualquer quebra na comunicação e os campos relacionados com 



244 
 

as diversas faixas deste espectro terão uma base em comum” (BOHM; PEAT, 1989, p. 187). 

Supera-se a dicotomia. 

Partimos, agora, para a análise da visão de Prigogine sobre essa questão. Sabemos que 

muito da análise científica desse pesquisador está associada à sua visão de tempo irreversível. 

De certa forma, a superação da dicotomia determinismo-indeterminismo passa por sua 

abordagem sobre o tempo, elencando-o como fundamental para a compreensão da realidade. 

Vimos que Prigogine considerava seu momento histórico como o de uma ciência em 

transição, em uma verdadeira metamorfose, o que gerou um novo quadro de questionamentos 

e de perspectivas originais. Nesse contexto, em suas pesquisas sobre sistemas de não 

equilíbrio e em seus estudos sobre as estruturas dissipativas, ele nos mostrou o papel criativo 

fundamental dos fenômenos irreversíveis. Sabemos, como mostramos no capítulo segundo, 

que, longe do equilíbrio, novas coerências podem surgir. Isso remete ao conceito, já 

comentado, de pontos de bifurcação. Neles, surgem diversas soluções, e a escolha entre elas 

é, indubitavelmente, um processo probabilístico. Como consequência do primeiro ponto de 

bifurcação em um dado sistema, originado pela instabilidade longe do equilíbrio, surgem 

novos pontos de bifurcação. 

No entanto, em suas contínuas investigações e experiências científicas ao longo de 

várias décadas, Prigogine percebeu que, entre os pontos de bifurcação de um dado sistema 

estudado, existe uma regularidade bem determinada. Isso o fez compreender um aspecto da 

natureza que o levou a uma visão sobre ela capaz de romper com a dicotomia debatida ao 

longo desta seção. Sobre essa visão, ele nos disse que “[...] a evolução acontece assim por 

meio de uma sucessão de estádios descritos pelas leis deterministas e probabilísticas. Mesmo 

em nível macroscópico, probabilidade e determinismo não se contrapõem, mas se completam” 

(PRIGOGINE, 2002, p. 24).  

Prigogine se referia à evolução de um sistema no qual ocorrem os pontos de 

bifurcação, capazes de nos revelar que a nossa predição do futuro entrelaça o determinismo – 

necessidade – e o indeterminismo – acaso/probabilidade. O indeterminismo se faz presente 

no próprio ponto de bifurcação. E, entre os pontos de bifurcação, as leis deterministas são 

marcantes. Isso significa que os fenômenos irreversíveis não são sinônimos de desordem, mas 

sim, responsáveis por desempenhar um importante papel na construção de ordens mais 

complexas e sutis, que podemos designar de caóticas. Como já mencionamos no capítulo 

segundo, caos não é desordem. Caos é um tipo complexo de nova ordem (PRIGOGINE, 2002, 

p. 28-29). 
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Em suas pesquisas sobre as estruturas dissipativas, esse físico-químico pôde mostrar 

que as flutuações (instabilidades, perturbações) de origem externa, tal como de origem 

interna, podem engendrar novas estruturas. Em determinadas condições precisas, as 

flutuações podem se tornar fonte de ordem. Porém, a teoria prigoginiana vai além dessa 

constatação ao concluir que, em ordens surgidas por flutuação, pode ser obtida a inovação por 

um meio que ela mesma contribui para criar. A lógica do processo evolutivo não é pura e 

simplesmente uma exigência do meio; ela possui espaço para o acaso e para a necessidade. 

Vários exemplos de ordem por flutuação foram demonstrados nas pesquisas de 

Prigogine, o que o conduziu ao estudo do jogo entre acaso e necessidade, entre inovação e 

resposta ao sistema, o que o levou à constatação de que, se “os modelos da ordem por 

flutuação nos podem ensinar alguma coisa, é realmente que toda norma resulta de uma 

escolha, contém um elemento de acaso, mas não de arbitrário” (PRIGOGINE; STENGERS, 

1997, p. 141). No domínio das ordens por flutuação, a ideia de lei universal cede o lugar à de 

exploração de estabilidade e instabilidade singulares; a oposição entre o acaso das 

configurações iniciais particulares e a generalidade previsível da evolução que elas 

determinam “dá lugar à coexistência de zonas de bifurcação e de zonas de estabilidade, à 

dialética das flutuações incontroláveis e das leis médias deterministas” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 143).  

“O acaso puro é tanto uma negação da realidade e de nossa exigência de compreender 

o mundo quanto o determinismo o é” (PRIGOGINE, 1996, p. 197). Destarte, Prigogine 

propôs um caminho que não está confinado àquele criado pelo determinismo absoluto ou pelo 

indeterminismo absoluto. Esses caminhos dicotômicos levam à alienação, à visão reducionista 

“de um mundo regido por leis que não deixam nenhum lugar para a novidade, e a de um 

mundo absurdo, acausal, onde nada pode ser previsto nem descrito em termos gerais” 

(PRIGOGINE, 1996, p. 198). Nessa perspectiva, a busca por esse caminho complexo, que só 

é possível superando essa dicotomia, ilustra o papel criativo da ciência. 

Assim como Bohm, Prigogine, por meio de suas investigações, elaborou uma visão de 

ciência capaz de superar a antítese determinismo-indeterminismo, como podemos reconhecer 

na conclusão de seu livro O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza: 

 

As leis não governam o mundo, mas este tampouco é regido pelo acaso. As 

leis físicas correspondem a uma nova forma de inteligibilidade que as 

representações probabilistas irredutíveis exprimem. Elas estão associadas à 

instabilidade e, quer no nível microscópico, quer no nível macroscópico, 

descrevem os eventos enquanto possíveis, sem reduzi-los a consequências 

dedutíveis ou previsíveis de leis deterministas. 
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[...] descobrimos que grande parte do mundo ao nosso redor havia até então 

“escorregado entre as malhas da rede científica”, para retomarmos uma 

expressão de Whitehead. Discernimos novos horizontes, novas questões, 

novos riscos. (PRIGOGINE, 1996, p. 199) 

 

Os novos horizontes a que se referiu o físico-químico são vislumbrados por uma ideia 

de ciência, presente tanto em Bohm quanto em Prigogine, a qual nos apresenta a pretensão de 

enxergar e de entender o mundo que escorrega das malhas da rede científica. Nossos dois 

protagonistas, como vimos, ofereceram-nos uma abordagem científica que nos revela uma 

nova percepção da realidade para além do determinismo e indeterminismo absolutos. Esses 

conceitos, em suas visões, são abstrações que podem ser efetivadas em contextos específicos. 

O mundo físico comporta, pois, concepções, como a de liberdade e de adaptação, que também 

constituem o mundo humano, edificando, assim, uma unidade entre os saberes e a realidade. 

Como dissemos neste tópico, gostaríamos de dar mais alguns passos em direção à 

reflexão sobre o tema. Para isso, mencionaremos a visão de Bohm sobre a existência de uma 

totalidade infinita, que se relaciona com a superação da dicotomia nuvens e relógios. 

Conforme a perspectiva bohmiana, tudo que se falar da totalidade infinita nunca a abarcará. 

Em sua opinião, o melhor que podemos fazer é apontar para alguns de seus aspectos. A 

tentativa de compreender o infinito pelo finito, segundo a abordagem bohmiana, leva a 

paradoxos e a contradições, como adotar uma perspectiva determinista ou indeterminista 

sobre a totalidade. Mediante a teoria de Bohm, a totalidade não é indeterminista nem 

determinista – nem nuvem nem relógio –, vai além da ordem implícita e da ordem explícita e, 

também, do tempo e do espaço. Essa visão o levou a formular uma pergunta fundamental em 

suas investigações científico-filosóficas, que é a de saber qual é a relação entre o ser humano 

verdadeiramente livre e a totalidade (BOHM, 1986, p. 205). 

Um ser humano verdadeiramente livre implica que ele e o mundo do qual faz parte 

não são regidos por leis deterministas ou indeterministas. A totalidade a que remete a 

pergunta se refere àquilo que está além do que podemos pensar e dizer, ou seja, está além das 

nuvens e dos relógios. Outra questão importante para Bohm, que se relaciona com a primeira 

apresentada, era saber se podemos ser livres para participar da criatividade da totalidade em 

um nível apropriado ao nosso verdadeiro potencial (BOHM, 1986, p. 206). Sua abordagem 

sugere que, somente em plena liberdade, a criatividade poderá existir, e essa criatividade não 

se origina nem na parte nem todo, mas em ambas, pois são uma só. 

Qual a relação entre essas indagações filosóficas de Bohm e a ideia de ciência e a tese 

que vimos desenvolvendo? Acreditamos que possui uma forte conexão, uma vez que essas 
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questões somente puderam ser formuladas por um cientista que, em dado momento histórico, 

fez ciência sem separá-la da Filosofia – e aqui não estamos no nível superficial de áreas 

disciplinares, queremos nos remeter às camadas mais profundas das investigações humanas. 

Pensamos que Bohm (como também Prigogine) foi um autêntico investigador da natureza e, 

por isso mesmo, foi também um pesquisador das questões filosóficas humanas. 

Ao conduzir nossa atenção às questões que ele nos forneceu, Bohm apontava para um 

caminho até então esquecido, ridicularizado e, principalmente, refutado pela prática de muitos 

cientistas. Entretanto, como mencionamos, Einstein, Bohr, Schrödinger, entre outros, também 

mergulharam em questões similares, o que significa que a ciência, em seu diálogo com a 

natureza, nos possibilita atualmente retomar, de forma original, questões capazes de gerar 

uma nova ordem de compreensão da realidade e de ação em nosso mundo. 

Conforme Bohm (1992, p. 275), é uma ilusão pensar que cada ser humano é uma 

realidade independente que interage com outros seres humanos e com a natureza; “em vez 

disso, todos esses são projeções de uma totalidade única”. O que aconteceria se um ser 

humano tomasse parte do processo dessa totalidade? Essa questão deveria nos fazer pensar em 

nossa relação com o conhecimento, com os indivíduos, com a natureza. Isso implica que o 

nosso pensamento é parte da realidade “e que não estamos meramente pensando sobre ela, 

mas pensando nela” (BOHM, 2011, p. 131). Algo assim faz toda a diferença, pois é a 

natureza também falando. Uma ciência nesses moldes não pode ser mecanicista, somente 

quantitativa, legisladora e redutível aos nossos interesses. Uma ciência como fruto da 

reflexão exposta é um diálogo, uma comunicação e uma ação da natureza também, o que 

converge com o que foi apontado no início deste tópico215. A ciência é, portanto, um ato de 

participação da e na natureza, o que debateremos na próxima seção. 

 

 

4.4. Sujeito-objeto, história-compaixão e teoria do leque 

 

Prigogine e Stengers nos alertaram para o fato de que, independentemente da 

linguagem que, de forma predominante, a Física tenha emprestado à natureza, essa linguagem 

sempre definiu um mundo natural do qual o homem é excluído. Ou seja, o homem – sujeito – 

tem sido considerado como separado da natureza – objeto. Relativamente, isso é fácil de se 

explicar. Na visão de Prigogine e Stengers (1997, p. 61),  

                                                 
215 Isso supera a visão mecanicista de ciência como conhecimento voltado para desenvolver, na natureza, uma 

ação controladora e manipuladora. 
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em seus primórdios, o diálogo experimental só podia colocar questões 

elementares; os objetos de referência cuja descrição a Física conseguiu 

matematizar e que guiam sua exploração, tais como o movimento dos astros 

e o funcionamento das máquinas simples idealizadas, são de uma 

simplicidade muito particular e estão na base do mundo newtoniano [...]. O 

homem, seja ele o que for, é produto de processos físico-químicos 

extremamente complexos e também indissociavelmente, produto de uma 

história, a do seu próprio desenvolvimento, mas igualmente a de sua espécie, 

de suas sociedades entre as outras sociedades naturais, animais e vegetais. 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 61) 

 

As duas dimensões do mundo humano apontadas por Prigogine e Stengers, a 

complexidade e a história, eram alijadas do mundo físico pela ciência idealizada, 

predominante desde o século XVII. Consequentemente, a natureza que a dinâmica clássica 

supõe é, ao mesmo tempo, sem história, amnésica e inteiramente determinada pelo seu 

passado. É uma natureza sem relevo, plana e homogênea, o pesadelo de uma insignificância 

universal. O esquema racional e a forma sistemática adotada pela física clássica tiveram como 

pretensão a descrição de um mundo fechado, coerente, completo, um mundo que expulsa o 

homem enquanto este o descreve (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 61). Morin (1990, p. 

18) denominou este esquema racional de inteligência cega, uma vez que não percebe o elo 

inseparável entre o observador e a coisa observada. 

Todavia, o homem, segundo perspectiva prigoginiana, possui a qualidade de habitante, 

participa de um devir natural – o que corresponde, claramente, à interpretação do tempo e à 

concepção teórica dos fenômenos naturais de Prigogine. “A natureza tem mil vozes, e nós 

somente começamos a escutá-la” (PRIGOGINE, 1997, p. 62). Escutarmos, efetivamente, a 

natureza só é possível se participarmos dela, se compartilharmos a mesma realidade, mesmo 

sabendo que essa realidade é, sem dúvida alguma, múltipla. “Quer na relatividade, quer na 

Mecânica Quântica ou em dinâmica, as demonstrações de impossibilidade ensinaram-nos que 

não se podia descrever a natureza do ‘externo’, como simples espectador” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p 212). Essa abordagem impossibilita que seja mantida a suposta 

separação entre homem e natureza – sujeito e objeto. Isso porque a ciência, segundo a 

perspectiva prigoginiana – e também conforme a análise bohmiana –, é uma comunicação e 

devemos, por conseguinte, “compreender a natureza de tal maneira que não haja absurdo em 

afirmar que ela nos produziu” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 213). 

Bohm, como apontamos na análise de suas teorias, também refletiu sobre esse aspecto, 

sem dúvida alguma, essencial para se pensar o ato de se fazer ciência. Conforme sua 

perspectiva, há, racionalmente, certo sentido para a realidade que existe fora de nós próprios, 
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sem que, no entanto, possamos deixar de nos considerar participantes 

essenciais dessa mesma realidade. O nosso conhecimento do universo deriva 

deste ato de participação, que nos envolve e aos nossos sentidos, bem como 

aos instrumentos usados nas experiências e ainda aos modos por que 

comunicamos e escolhemos descrever a natureza subjetiva e objetiva. 

(BOHM; PEAT, 1989, p. 80) 

 

Isso significa que o conhecimento da realidade não se apoia nem somente no sujeito 

nem somente no objeto, mas no fluxo dinâmico entre ambos. Como, na perspectiva bohmiana, 

a realidade é mutante e inesgotável, essa relação sujeito e objeto é, inexoravelmente, dinâmica 

e também infindável. Segundo Bohm (1959, p. 240), devemos entender a natureza em função 

“de uma diversidade e de uma multiplicidade inesgotáveis de coisas, todas as quais estão 

reciprocamente relacionadas e participam necessariamente no processo de transformação, no 

qual existe um número ilimitado de movimentos relativamente autônomos e contraditórios”. 

Toda pesquisa elege uma classe particular de elementos e, na relação sujeito e objeto, 

temos uma abstração desse processo. Segundo a lógica bohmiana, nenhuma abstração pode 

representar uma verdade absoluta. Dessa maneira, como já mencionamos ao longo da tese, 

“qualquer teoria particular constitui uma verdade relativa, aproximada e condicional” 

(BOHM, 1959, p. 241). Neste ponto, surge um aspecto que sempre esteve presente nas 

investigações científico-filosóficas de Bohm, tanto na interpretação causal, quanto na teoria 

da ordem implícita e explícita, como também na última forma dada à interpretação 

ontológica da teoria quântica. Tal aspecto se evidencia na seguinte pergunta: “Acaso, o fato 

de que qualquer teoria dada só pode ser verdadeira de modo aproximado, condicional e 

relativo, significa que não existe uma realidade objetiva?” (BOHM, 1959, p. 241). 

Na perspectiva bohmiana, podemos encontrar um caminho para a resposta à questão 

formulada por Bohm, analisando se o comportamento das coisas, dos elementos, etc., é 

arbitrário ou não. Se as leis da natureza, válidas dentro de certo grau de aproximação e em um 

conjunto particular de condições, seguissem nossos gostos ou refletissem apenas aquilo que 

acreditamos ser útil para resolvermos problemas práticos, então, parece que a realidade não é 

objetiva. Todavia, Bohm (1959, p. 241) afirmou que as leis da natureza possuem um conteúdo 

objetivo, “no sentido de que representam certa classe de necessidade que é independente de 

nosso desejo e da forma em que pensamos sobre as coisas”. 

Um desdobramento dessa abordagem, mediante a análise que realizamos, se refere à 

defesa bohmiana de que as diferentes abstrações conceituais possíveis desempenham o papel 
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de distintos pontos de vista sobre aspectos da mesma realidade básica216. Essa realidade é 

objetiva, independentemente do que dissermos sobre ela, independentemente de nós mesmos. 

A relação interdependente e indissociável entre sujeito e objeto pressupõe uma investigação 

cada vez mais profunda, a fim de compreendermos melhor a realidade. Evidentemente, o 

conhecimento sobre essa realidade, que será sempre um conhecimento parcial de alguns 

aspectos obrigatórios que compõem o real, não pode prescindir desse processo inseparável da 

relação dinâmica e processual do sujeito e objeto. 

Todas as coisas existentes são, a princípio, cognoscíveis. Entretanto, por mais que a 

humanidade inteira possa progredir em determinado período de tempo, “não pode alcançar 

nem tão pouco pode acercar-se a um conhecimento completo, perfeito e incondicional da 

realidade em seu conjunto” (BOHM, 1959, p. 245). Isso porque o conhecimento é limitado 

pela própria condição da linguagem e por sua própria estrutura, mas também porque a 

natureza é criativa, é mutante e irrestrita, o que remete à convicção de que a realidade básica, 

que existe efetivamente independente do homem, é a totalidade em movimento ininterrupto. 

Além disso, conforme Bohm (1992, p. 78-79), “o conhecimento também é um processo, uma 

abstração extraída de um fluxo total único, que é, portanto, em última instância, a base tanto 

da realidade quanto do conhecimento dessa realidade”. Assim, acreditamos ter apresentado 

argumentos suficientes para defender a tese de que a visão científica de Prigogine e de Bohm 

superam a dicotomia sujeito-objeto. 

Sobre as implicações da existência de uma realidade objetiva, defendida por Bohm, 

gostaríamos de assinalar que esse realismo refuta tanto o idealismo subjetivo quanto o 

idealismo objetivo, uma vez que tanto um quanto o outro compartilham do fundamento 

comum de que o objeto do conhecimento não é algo real, mas ideal217. O idealismo, seja qual 

for, não se contenta em formular essa premissa; ele procura prová-la, argumentando que “é 

contraditório pensar em um objeto independente da consciência, pois na medida em que penso 

em um objeto, faço dele um conteúdo de minha consciência” (HESSEN, 1999, p. 84). 

Segundo essa perspectiva, quando afirmamos que o objeto existe fora de nossa consciência, 

nós nos contradizemos. Dessa forma, não existem objetos reais fora da consciência, mas, ao 

contrário, toda a realidade está encerrada nela. Todavia, de acordo com o filósofo alemão, 

Johannes Hessen (1889-1971), 

                                                 
216 Isso significa, segundo a visão bohmiana, que há uma realidade objetiva, que é múltipla, mutante e 

processual. Ela existe, independentemente das abstrações teóricas feitas sobre ela, sejam as abstrações 

conceituais da física clássica, sejam da Mecânica Quântica, ou qualquer outra. 
217 De forma sucinta, o idealismo subjetivo parte da consciência do sujeito individual, já o idealismo objetivo 

toma como ponto de partida a consciência objetiva da ciência, tal como se expressa nas obras científicas 

(HESSEN, 1999, p. 82). 
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o argumento do idealista, de fato, não é válido. Posso perfeitamente dizer 

que faço tornar-se o objeto no qual eu penso, um conteúdo de minha 

consciência. Mas isso não significa que o objeto seja idêntico ao conteúdo da 

consciência. Significa apenas que o conteúdo da consciência, seja ele uma 

representação ou um conceito, fez que o objeto se torne presente para mim, 

permanecendo ele próprio independente da consciência. Assim, quando 

afirmo que há objetos independentes da consciência, essa independência é 

considerada uma nota característica do objeto, ao passo que a imanência com 

relação à consciência refere-se ao conteúdo de pensamento que é, de fato, 

uma parte constituinte de minha consciência. O pensamento de um objeto 

independente do pensar não envolve, portanto, qualquer contradição [...]. 

(HESSEN, 1999, p. 85) 

 

A proposta de uma visão que, em si, supere as dicotomias analisadas remete a uma 

profunda abordagem científico-filosófica da existência de uma unidade. Entretanto, temos de 

ressaltar que, de modo algum, essa unidade é estática. Na visão prigoginiana, a flecha do 

tempo é a condição fundamental para a dinâmica da realidade e, na perspectiva bohmiana, a 

própria realidade é um processo mutante e ininterrupto. Outro aspecto não menos importante 

que gostaríamos de esclarecer se relaciona ao equívoco de se pensar que a unidade da 

realidade pressupõe que todas as coisas são iguais. Não há nada na visão prigoginiana e 

bohmiana que nos permite afirmar isso. Pelo contrário, como vimos, em suas respectivas 

abordagens, eles reconhecem a individualidade dos seres, dos objetos, de todas as coisas; 

todavia, concomitantemente, há o reconhecimento da percepção de que as diferenças, sejam 

quais forem, e os contrastes são sempre relativos dentro de uma unidade infinita que tudo 

abrange218. 

Se tomarmos como referência de análise o mundo do dia a dia, da dimensão de nossos 

sentidos, teremos a ordem manifesta das coisas. Perante essa dimensão, não há como perceber 

claramente as conexões e as relações intrínsecas que tecem o conjunto dinâmico da totalidade 

da realidade. Dessa forma, se a ciência se confinar à investigação apenas da ordem explícita, 

conforme análise bohmiana apontou, seremos impelidos a enxergar a realidade como 

constituída de elementos separados e, por conseguinte, nessa lógica, inevitavelmente teremos 

uma imagem da realidade como se fosse formada por opostos. Por isso, as dicotomias 

determinismo-indeterminismo e sujeito-objeto pareciam insolúveis defronte ao quadro 

explicativo racional da física clássica e da ciência moderna, que levam em consideração a 

                                                 
218 As diferenças e os opostos existem, porém, limitam-se ao quadro de contextos relativos às abstrações das 

classes de determinados fenômenos da natureza investigados. 
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ordem das coisas manifestas. Além das nuvens e dos relógios significa, pois, ir além do 

mundo dos opostos. 

Frisamos, novamente, que a superação do mundo dos opostos não significa tornar a 

natureza opaca e homogênea. As diferenças existem, contudo o tratamento dado a essas 

diferenças e individualidades não conduz à visão de uma realidade composta por fragmentos. 

Podemos, assim, formular a seguinte questão: qual a vantagem de termos uma visão do todo e 

de uma abordagem que supere as dicotomias apresentadas em relação à perspectiva 

predominante, alicerçada na separação entre homem e natureza, sujeito e objeto, e na 

convicção de que o determinismo e o indeterminismo são qualidades de mundos distantes e 

intocáveis? 

Primeiramente, gostaríamos de ressalvar que não se trata, meramente, de uma questão 

de se ter vantagem ou não. Ver a realidade dos opostos apenas como adequada em alguns 

contextos específicos significa perceber a complexidade subjacente à natureza. Essa 

percepção nos permite começar a entender o processo intrincado, do qual também fazemos 

parte, de como a realidade é tecida e de como é rico, diversificado e criativo esse processo. Se 

os chamados opostos são interdependentes, suas manifestações, mediante a visão da unidade, 

nunca serão vistas como rompimento, mas como relação, que nos aponta para um sutil tipo de 

equilíbrio dinâmico entre tudo o que existe. Nessa visão, essencialmente ligada à teoria da 

ordem implícita, os elementos não como objetos separados, são um conjunto de relações. Tais 

relações podem ser mais estáveis em alguns contextos, ou mais instáveis em outros, mais 

deterministas, em alguns contextos ou mais indeterministas em outros e podem realçar mais o 

aspecto aparente de independência do objeto de quem o observa em alguns contextos ou 

realçar mais o caráter indissociável em relação ao observador em outros. 

Propomos, neste ponto, duas modestas visões que floresceram com o desenvolvimento 

de nossa pesquisa ao longo de nossa trajetória acadêmica. Uma delas é conceitual e outra, 

teórico-metodológica e são decorrentes da essência da abordagem de Bohm, em especial, e de 

Prigogine sobre a realidade, que, como vimos, é tida como processo. A existência, seja do que 

for – consciência ou matéria –, sempre sofre mudanças com o tempo; nem mesmo as 

estruturas físicas ou mentais mais estáveis podem se manter idênticas a si mesmas no 

transcurso do tempo. Essa perspectiva nos conduziu à formulação do conceito história-

compaixão e da proposta teórico-metodológica da teoria do leque. 

Partimos da convicção, defendida com veemência por Bohm, de que a realidade 

existe, independentemente do que falamos dela. Assim, a história como processo é efetiva, é 

real em nossa concepção e também independe da abordagem teórica, do arranjo 
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metodológico-conceitual que fizermos desse processo, da organização que fizermos em 

lógicas racionais narrativas e discursivas. Não temos dúvidas de que as concepções, teorias, 

metodologias, conceitos, organizações, lógicas, estruturas narrativas e discursivas, tudo isso 

cria a(s) História(s), porém, a história-processo existe independentemente da abstração que 

fizermos dela. Ela é complexa, múltipla, irredutível a qualquer tentativa de abarcá-la em sua 

totalidade. A mudança, mesmo que muito lenta, sempre ocorre. As permanências, que podem 

ser vistas de forma coerente em determinadas abordagens, em certos contextos, também 

sofrem alterações, não sendo, de modo algum, absolutas. Dessa forma, nada é fixo. Tudo 

muda. A transformação possui, entretanto, níveis de gradação e essa perspectiva sobre a 

mudança é bastante similar ao conceito de estratos do tempo de Koselleck, apresentado no 

capítulo segundo. 

Os homens, sob a condição histórica, não estão desassociados da natureza, que é 

processo, que é histórica – como ressaltou com veemência Prigogine em várias de suas obras. 

Fazemos parte de um todo mutante. Daí a necessidade de uma abrangência maior da base que 

nos possibilita fundamentar uma visão de história-processo capaz de nos situar na condição de 

participantes que compartilham não somente o tempo da mudança abrupta ou lenta, ou de 

qualquer outra, mas que também comungam da mesma realidade. A essa história que 

compartilha esse significado real, atribuímos de história-compaixão. Antes de aprofundarmo-

nos nesse conceito, precisamos esclarecer essa expressão. O termo compaixão é empregado 

por nós não com o sentido comum de comiseração, mas sim, com o significado particular, 

atribuído por nós, de intensidade compartilhada. Com isso, queremos chamar a atenção para 

um processo temporal de mudanças que, intensamente, nos move sem exceção, mesmo que 

esse processo seja quase imperceptível e muito lento. 

Mas, ao nos mover, isso não ocorre como se fosse uma força externa a agir sobre nós, 

mas sim efetiva-se como um processo único e total. Quando muda a face humana 

historicamente, muda a natureza historicamente, e vice-versa. Todo esse processo inclui 

também a consciência. Sabemos que os acontecimentos são as evidências mais perceptíveis 

do processo histórico, porém são, usualmente, tratados como se dissessem respeito apenas ao 

âmbito humano, às relações humanas. Quando muito, estabelecem algumas relações com a 

natureza, mas, normalmente, com uma configuração de causa e efeito. Em uma leitura 

bastante peculiar de nossa parte, podemos interpretar o comentário do historiador francês 

Fernand Braudel (1902-1985), como apontou o sociólogo e historiador da ciência 

estadunidense Immanuel Wallerstein, de que os acontecimentos políticos são como poeira 
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como uma forma de nos chamar a atenção para outras dimensões temporais, inclusive as que 

englobam a natureza e o homem (WALLERSTEIN, 2008, p. 74). 

Abraham André Moles (1920-1992), físico, filósofo e engenheiro elétrico francês, 

teceu apontamentos sobre as áreas do saber que consideramos relevantes para desenvolver 

uma breve reflexão capaz de nos auxiliar na apresentação do conceito proposto. Vivemos, 

segundo Moles (1995, p. 15), “em meio a fenômenos vagos, a coisas imprecisas, a situações 

perpetuamente variáveis, dentro das quais é preciso decidir, reagir ou agir, tomar precisão”. O 

mundo, conforme sua análise, não é um laboratório onde os fenômenos são depurados, 

isolados, controlados, a bel-prazer e à vontade do experimentador que descobre uma verdade 

transcendente, incontestável. 

Ante esse panorama, a categoria dos fenômenos imprecisos – de nossa vida e de suas 

situações complexas – não tem, ou quase não tem ciência nem métodos que lhe sejam 

próprios. Moles (1991, p. 17) comentou que, em um sentido convencional e em uma 

perspectiva mais profunda, ciência não se confina, não se resume, não se reduz àquilo que se 

designou chamar e definir de ciências convencionais – assunto de que já tratamos no capítulo 

terceiro. Estas últimas, por serem vistas e conduzidas como se fossem exatas, se afastaram de 

um grande número de fenômenos em razão de eles serem vagos, imprecisos e difíceis de 

manipular. Nesse sentido, Moles está, de uma certa forma, analisando a separação das duas 

culturas já apontadas por Snow: o mundo das Ciências da Natureza, tidas como exatas, sob 

ótica mecanicista e determinista, e o mundo das Ciências Humanas, tidas como imprecisas, 

vagas e indeterministas. 

Como vimos nos tópicos 4.1 e 4.2, a ideia de ciência de Bohm e de Prigogine e suas 

respectivas abordagens sobre a natureza refutaram, todavia, essa separação entre as duas 

culturas. O que fizeram foi justamente o contrário dessa separação. Como mostramos, eles 

ressaltaram a unidade tanto no aspecto do conhecimento como no aspecto da realidade. Nesse 

caso, há níveis mais precisos e outros mais imprecisos, porém trata-se de uma realidade única, 

mas plural, constituída de unidade múltipla, que, em determinados contextos, pode apresentar 

propriedades mais estáveis e, em outros, propriedades mais instáveis. Moles (1995, p. 25) nos 

chamou a atenção para o mundo que escorrega da ciência convencional e defendeu que o 

incerto precisa ser objeto da ciência. Nesse ponto, destacamos que as ideias de Bohm e de 

Prigogine representam uma séria, profunda e válida perspectiva de inserir o incerto como 

objeto da ciência e de superar essa divisão dicotômica entre as áreas do saber e seus 

respectivos mundos representados – que, na verdade, compõem a unidade da realidade. 
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É aqui que buscamos situar com maior clareza o conceito de história-compaixão. 

Sendo dinâmica a realidade, os processos que ocorrem de forma inesgotável podem ser tanto 

imprecisos como mais regulares. Nesses processos, que são históricos, a historicidade 

presente tanto na natureza quanto no âmbito humano – inseparáveis –, nos posicionam como 

partícipes dessa dinâmica, dessa realidade fluente. As reações microscópicas ou 

macroscópicas e as especulações de uma determinada consciência estão, inexoravelmente, 

interconectadas, porém, é claro, essas conexões somente se manifestam em certas situações 

nas quais suas relações são relevantes em contextos específicos. 

Conforme a análise de Popper, apresentada no capítulo terceiro, as Ciências Humanas 

buscam a compreensão porque essa compreensão está baseada em nossa humanidade em 

comum. No entanto, como ele mesmo disse, as ciências naturais também buscam a 

compreensão da natureza, uma vez que fazemos parte dela. Dessa maneira, a História, dentro 

da abordagem que elaboramos, não pode ficar restrita ao compartilhar da humanidade em 

comum, porque essa humanidade também compartilha uma natureza em comum – múltipla, 

diversa, mas em comum. Isso posto, temos o desafio de entender as mensagens de uma 

história-compaixão, na qual o processo histórico deve ser percebido em sua complexidade, 

evidenciando relações que vão muito além das tramas humanas. De modo algum, esse desafio 

pressupõe que devemos analisar acontecimentos específicos com base em um oceano de 

possibilidades vagas, imprecisas, sem delimitações dos elementos que compõem as situações 

históricas correspondentes aos acontecimentos em questão. Ainda assim, esse conceito 

implica um procedimento de percepção-comunicação das historicidades e dos tempos 

entrelaçados, inesgotáveis em realidades possíveis de serem compreendidas. E sempre, 

acreditamos, poderão ser compreendidas, mesmo que também de forma incompleta. 

Assim, a história-compaixão é um conceito genético somente possível de ser avaliado 

mediante as ideias formuladas por Bohm e por Prigogine sobre a natureza e a ciência. A 

história-compaixão é o processo de relação temporal homem-natureza, em historicidade 

efetiva, não como ponte que os interliga, mas como processo indissociável que anuncia sua 

complexa e variável interconexão. Esse esboço incipiente de nosso conceito já nos é 

suficiente para que formulemos a seguinte questão: qual a relação entre a história-compaixão 

– cuja correspondência com a realidade buscamos, a grosso modo, evidenciar – e a História 

como área do conhecimento? Esse conceito, acreditamos, abriria, inevitavelmente, o processo 

de interpretação histórica às outras áreas do saber (esse seria um primeiro aspecto) e 

implicaria uma perspectiva teórico-metodológica por meio da qual poderíamos, mais 
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claramente, verificar a ordem de historicidade a que nos referimos em determinado contexto 

estudado (esse seria o segundo aspecto). 

O primeiro aspecto se refere ao fato de que, ao romper com a fragmentação homem-

natureza, mundo impreciso-mundo preciso, situamos o conhecimento dessas multiplicidades e 

faces da realidade em nosso diálogo. O segundo aspecto se refere à formulação de um 

procedimento teórico-metodológico que designamos de teoria do leque. Chamamos esse 

procedimento de teórico porque é uma maneira, entre outras, de enxergar a realidade e o 

denominamos de metodológico porque se trata de um caminho para se proceder em uma 

investigação da realidade. Indubitavelmente, a teoria do leque foi inspirada nas ideias de 

Bohm e talvez seja uma transposição da visão bohmiana das ordens infinitas existentes na 

realidade. Mas isso carece de esclarecimentos. 

Vimos que, na perspectiva bohmiana, as ordens presentes na realidade são infindáveis, 

uma vez que a realidade é uma totalidade em movimento ininterrupto. E existem várias 

gradações que podem ir das ordens mais simples às ordens mais complexas, das mais precisas 

às aleatórias, e assim por diante. Tomando essa visão como ponto de partida, sugerimos que 

nossa representação da realidade objetiva permite que nos surja mentalmente um leque de 

360º, formado por várias dobraduras que representam componentes e, dessa forma, quando 

aberto, esse leque nos apresenta uma imagem da realidade. 

A imagem do leque de 360º aberto sugere a existência de várias gradações nas 

estruturas estudadas. Por exemplo, os processos físicos em que a aplicabilidade do tempo 

reversível é coerente implicaria uma dada configuração da imagem da realidade no leque; 

porém, outra seria a imagem representada no leque ao lidarmos com os processos físicos 

atravessados pela flecha do tempo, que constituem os fenômenos irreversíveis. Esse leque nos 

apresentaria outra constituição de imagem representativa da realidade. Podemos citar outro 

exemplo: a história das estruturas geológicas e suas lentas mudanças nos mostram uma 

imagem no leque bem diferente daquela da história política de um processo revolucionário, 

por exemplo. Todavia, esse quadro teórico não se resume a esse nível apenas. Temos, ainda, o 

aspecto temporal da própria formulação da representação. Como exemplo desse último caso, 

podemos nos lembrar de que a história da matéria na física aristotélica não é, obviamente, a 

história da matéria na física quântica. 

Imbuídos da visão bohmiana, entendemos que o leque também corresponde à imagem, 

de forma limitada, do movimento de dobramento e de desdobramento. Recolhido, o leque está 

implicado, dobrado em si, envolvido, o que representa a unidade realidade-conhecimento 

como processo. Novamente aberto, explicado, desdobrado, apresenta uma nova paisagem, 



257 
 

uma nova representação. Entretanto, precisamos deixar algo bem claro: o leque nunca é visto 

em sua totalidade. O que se vê são as imagens formadas nele. Não há dúvidas de que as 

estruturas que possibilitam a imagem e a própria imagem em si fazem parte do leque, todavia, 

dele nada podemos falar com absoluta certeza. Isso significa que, em nossa teoria, o leque 

seria uma analogia da realidade em si, sempre se alternando em um movimento ininterrupto 

de dobramento e de desdobramento, sempre além do que se fala sobre ele. 

As imagens no leque são, então, um jogo do pensamento em sua relação com a 

realidade, da qual o próprio pensamento faz parte. Nossa teoria é, portanto, uma forma de 

chamarmos a atenção para o procedimento de condução de uma pesquisa – como metodologia 

–, para o jogo do pensamento, da relação apresentação e representação. Essa teoria não rompe 

com a comunicação, não fragmenta a realidade. Destarte, as imagens dobradas e desdobradas 

do leque podem corresponder a certas formas abstratas da realidade, mas não à realidade, uma 

vez que a realidade, como Bohm muito bem assinalou, está além da ideia e da imagem a que 

buscamos correspondê-la (BOHM, 2007, p. 153).  

No jogo do pensamento e da relação com aquilo que observamos, devemos ter em 

mente que o pensamento é ambíguo: ele é limitado e ilimitado. É sempre incompleto, pois é 

uma resposta da memória. Por ser incompleto, ele pode ser acrescido, o que demonstra o seu 

caráter ilimitado. O importante é perceber que, quando ele está à tona, é uma representação 

incompleta (BOHM, 2007, p. 101). Em nossa teoria, isso significa que, quando o leque está 

aberto, surge uma entre várias outras possíveis representações da realidade. Desse modo, essa 

teoria estaria em consonância com a visão da realidade e do conhecimento tanto de Bohm 

quanto de Prigogine. 

A representação de um dado momento do leque pode ser adequada até certo ponto, 

mas não abarca tudo; ela é incompleta. Por isso, precisamos estar abertos. A teoria do leque 

transforma-se em um procedimento metodológico que implica a abertura de nossa pesquisa 

para outras perspectivas e diálogos, evidenciando a multidimensionalidade do próprio ato de 

conhecer, uma vez que o jogo do pensamento também afeta a realidade daquilo que é 

conhecido. Não podemos nos esquecer de que o pensamento pode criar um sistema de 

representação das coisas conhecidas e, se esse sistema se enrijecer, cria-se uma estrutura 

fechada, o que ocasiona uma fragmentação da realidade e um rompimento da comunicação 

entre as áreas do conhecimento. A estrutura pode ser uma teoria, uma disciplina e, se essa 

estrutura não for móvel, aberta, nosso entendimento da realidade e de nós mesmos também se 

enrijece e se fecha, algo extremamente incoerente com a visão que vimos apresentando em 

nossa tese, de que a realidade e o conhecimento são um processo inseparável. 



258 
 

Mais uma vez, pontuamos que, a nosso ver, a teoria do leque evitaria essa disjunção e 

seria um procedimento mais coerente frente à visão exposta. O significado de uma imagem do 

leque nunca seria estático, pois, ao percebermos o jogo de representação que existe, 

saberíamos que se trata de um contexto limitado pela abrangência de sua significação. Pelo 

que foi comentado, entendemos que há uma necessidade de discorrermos um pouco mais 

sobre o significado latente da palavra representação. De acordo com a perspectiva de Bohm, 

representação significa apresentar outra vez; assim, podemos dizer que a percepção apresenta 

algo que o pensamento o representa em termos de abstração. A representação, apesar de 

limitada, pode ser vantajosa, “porque focaliza o que pode ser importante para nossos 

propósitos e deixa de fora os detalhes desnecessários. É estruturada e organizada de tal forma 

que pode ser útil e relevante” (BOHM, 2005, p. 108). Entretanto, conforme essa abordagem, a 

representação não é evidenciada somente no pensamento ou na imaginação, mas também se 

funde à percepção real da experiência.  

 

Em outras palavras, a representação se mistura à “apresentação”, de modo 

que aquilo que é “apresentado” (como percepção) já é em grande parte uma 

“representação”: “apresenta outra vez”. [...] A maneira como experienciamos 

alguma coisa, portanto, depende de como a representamos – ou de como a 

representamos equivocadamente. 

[...] Em geral, não notamos a conexão entre representação e apresentação – 

essa conexão de mão dupla. (BOHM, 2005, p. 108-109) 

 

Em sua abordagem sobre essa questão, Bohm (2005, p. 109-110) afirmou que a 

humanidade raramente percebeu esse fenômeno e que esse processo não é bom nem mau; o 

que há de errado não é a sua ocorrência, mas o fato de que não nos damos conta dela. Quando 

temos clareza da representação – e essa é a proposta da teoria do leque – podemos agir e 

avançar com base em uma apresentação concreta. Dessa forma, a teoria proposta nos 

conduziria à investigação da verdade219 que, de acordo com Bohm (2007, p. 157), não é um 

conhecimento, mas “uma ação de momento a outro momento”. A verdade é uma percepção 

criativa, é uma atualidade que age (Bohm, 2007, p. 155). Como nossa visão do leque não 

separa a percepção do processo representado, podemos ter verdade no que representamos, 

porém, sempre uma verdade limitada. Como já dissemos, a realidade é muito mais do que 

aquilo que é representado, contudo, por possuir traços de verdade, podemos caminhar por 

                                                 
219 A raiz da palavra verdade em latim é verus, que significa aquilo que é. Poderíamos, então, “dizer que uma 

ideia grosseira do significado da palavra ‘verdade’ seria ‘correto, honesto e fiel àquilo que é’” (BOHM, 2007, p. 

154). Em grego, a palavra para verdade é alethia, que significa sem letargia, fora do sono, o que implica que 

temos de estar acordados para a verdade. 
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entre percepções e representações capazes de, efetivamente, nos ajudar a compreender os 

processos reais dos fenômenos da natureza. 

Acreditamos ser oportuno conduzir nossa abordagem da teoria do leque também para a 

área da História, ainda que de forma um tanto quanto preliminar. Nesse caso específico, o 

leque apresentaria uma paisagem de determinado contexto histórico espaço-temporal. A 

paisagem, segundo a perspectiva de Gaddis, pode ser uma boa metáfora, uma vez que nos 

ajuda a compreender o significado de consciência histórica. Como somente podemos 

representar o passado, podemos, então, representá-lo como uma paisagem próxima ou 

distante. “Percebemos formas através da névoa e da bruma, podemos especular sobre seu 

significado e, algumas vezes, podemos mesmo concordar sobre o que elas são. Mas, salvo 

com a invenção de uma máquina do tempo, nunca retornaremos para ter certeza” (GADDIS, 

2003, p. 17).  

O leque histórico aberto, com as suas dobraduras e as suas imagens de uma paisagem à 

vista, em nossa abordagem, não é incomensurável com o leque da representação da realidade 

física. Trata-se de um tratamento metodológico aplicável em qualquer área do conhecimento, 

sob o viés da conexão entre as áreas e os domínios do saber. Essa interdependência efetiva 

nos é alertada pela história-compaixão. No entanto, dentro de sua especificidade, quando 

pensamos “o passado como uma paisagem, a História é o modo pelo qual a representamos, e é 

este ato de representação que nos diferencia do familiar, deixando-nos vivenciar através de 

outrem o que não podemos experimentar diretamente: uma visão mais ampla” (GADDIS, 

2003, p. 19). 

Sendo assim, a História é uma espécie de mapa e, conforme o alerta que Bohm nos fez 

na seção 3.2 do capítulo terceiro, ao nos lembrar do axioma de Korzybski de que o mapa, por 

mais rico que seja em detalhes, nunca se igualará ao território representado, a paisagem que a 

História representa sempre será uma simplificação da realidade, destacando-se alguns 

aspectos de acordo com o que se quer conhecer e explicar – assim como ocorre em uma teoria 

física. Dessa forma, os historiadores se situam entre as ciências e as artes, pois encontram 

pistas na realidade das estruturas deixadas pelos acontecimentos passados e utilizam os 

recursos da imaginação, respeitando certos limites, para estabelecer possíveis conexões com a 

realidade, com o objetivo de preencher as lacunas evidenciadas. E isso nos leva a verificar 

uma forte semelhança entre atividade dos historiadores e a dos físicos, se considerada a 

perspectiva bohmiana e prigoginiana sobre o fazer ciência. 

Em nossa visão, a teoria do leque seria uma ferramenta metodológica adequada à 

percepção de que esse ato de (re)construção do passado é dinâmico, essencialmente mutante. 
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Gaddis (2003, p. 18) lembrou que, para Bloch, o historiador nunca percebe mais que um 

fragmento na vasta trama dos eventos. No entanto, por meio do conceito de história-

compaixão, esse fragmento deixa de ter o seu caráter isolado que geralmente o define e passa 

a ser uma parte de um todo capaz de, em determinado contexto – leque apresentado, paisagem 

à vista –, ser uma fonte de coerência e de compreensão que nos dê uma relativa consciência 

histórica. 

Nunca representaremos a totalidade de um acontecimento histórico em uma paisagem, 

uma vez que o real, como já afirmamos, é sempre mais que a representação. No entanto, a 

representação fluente, mutante, nos possibilita a percepção de que a História é um fluxo de 

dobramento e de desdobramento – a que poderemos nos referir como o movimento de 

fechamento e de abertura do leque – no qual aspectos espaço-temporais podem ser coerentes 

com uma visão da realidade histórica. Por meio da dinâmica do movimento do leque e do 

processo de história-compaixão, essa percepção conduziria a campos mais vastos e nos 

conectaria a formas de racionalidades diferentes, recuperando a complexidade da 

historicidade e da própria História em um processo indissociável. “O ato de representação nos 

capacita tornar compreensível a complexidade dos fatos” (GADDIS, 2001, p. 22). Outrossim, 

para mantermos a coerência com a nossa abordagem, acrescentamos que esse ato não deve ser 

fixo, mas sim fluente. 

O leque é uma teia de informações que podem ou não ser adequadas para 

caminharmos em nossa compreensão desse processo de representação. Ele traz à tona uma 

ordem espaço-temporal múltipla, de diversos níveis, na qual podemos ver continuidades, 

contingências, eventos, acontecimentos, em uma relação de conexão com a realidade. Nosso 

leque, em nossa tese, consistiu em apresentar uma paisagem mutante de alguns territórios que 

podemos identificar como relacionados ao continente Bohm e ao continente Prigogine, porém, 

ambos fazendo parte de um planeta em vórtice. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa tese pretendeu apresentar e debater a ideia de ciência de Bohm e Prigogine e 

analisar suas implicações, objetivando demonstrar que suas respectivas visões da natureza e 

da ciência possibilitaram uma abordagem que supera tradicionais dicotomias, como 

determinismo e indeterminismo, necessidade e contingência, objeto e sujeito, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas. Ao longo dos quatro capítulos que compõem este texto, 

pretendemos estabelecer uma estratégia racional de apresentação e de debate crítico sobre o 

nosso objeto de estudo. 

Vimos, por meio de análise bibliográfica, os espaços culturais e científicos nos quais 

Bohm e Prigogine se inseriam e buscamos mostrar as principais teorias e ideias defendidas 

por eles. Percebemos que ambos produziram uma obra autêntica em seus campos de atuação, 

porém, em nenhum momento, quisemos enquadrar suas perspectivas originais dentro do 

quadro esquemático de crise paradigmática e de surgimento de novo paradigma, que seria 

correspondente ao modelo interpretativo do desenvolvimento da ciência proposto por Kuhn. 

Nosso procedimento foi o de verificar, por meio do processo de mudança do pensamento 

científico – inseparável de seu contexto histórico –, o surgimento de questões e de buscas de 

soluções para essas questões, por parte de Bohm e de Prigogine, de forma bastante singular. 

Nossa pesquisa foi constituída, principalmente, de análise e de relação das ideias, dos 

conceitos, das teorias e das visões de mundo desses dois cientistas, o que ressalta o caráter do 

nível discursivo de seus respectivos estudos e de suas respectivas reflexões sobre a natureza. 

Nesse aspecto, estivemos essencialmente imersos em uma dimensão que se refere à 

historiografia da ciência, uma vez que estudamos os feitos dos cientistas em questão e 
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também de outros que se correlacionavam com o contexto histórico-científico do período 

abordado. 

Todavia, com o intuito de ampliarmos o nosso debate, nossa pesquisa também se 

alicerçou na meta-historiografia da ciência, visto que se apropriou das observações, das 

análises, das abordagens e das críticas de vários filósofos e historiadores da ciência, como 

Bunge, Feyerabend, Freire Jr., Koyré, Popper, Thuillier e outros. Esses historiadores e 

filósofos da ciência possuíram e possuem, cada um a seu modo, suas próprias metodologias e 

perspectivas teóricas, correspondendo a abordagens e ideias específicas que em muitos 

aspectos são confrontantes. No entanto, em nossa tese, suas ideias e abordagens foram 

utilizadas de forma pontual, em momentos de análises peculiares, não gerando situações de 

contradição metodológica, uma vez que suas visões eram importantes de acordo com a nossa 

conduta em relação ao desenvolvimento de determinados aspectos pesquisados. 

Também ressaltamos que as ideias de Bohm e de Prigogine não ficaram restritas a um 

determinado campo de saber. Essas ideias romperam com o sectarismo tão presente no 

conhecimento atual e dialogaram com vários e vastos domínios, retomando, com 

profundidade e abrangência, o ato de se fazer ciência como um procedimento inseparável de 

aspectos filosóficos fundamentais. Esses dois cientistas não são apenas conhecidos no mundo 

da física quântica, no caso de Bohm, e no da Termodinâmica, no caso de Prigogine. Ambos 

nos deixaram legados que atravessam vários saberes, estabelecendo conexões com a Arte, 

com a Epistemologia, com a visão religiosa, com as questões filosóficas, com a sociedade, 

com a história – processo –, com a economia, com o meio ambiente, atingindo não somente 

os iniciados – ou seriam os condicionados? – no mundo acadêmico, mas também as pessoas 

comuns, com razoável educação. 

Para chegarmos ao ponto mencionado, percorremos uma flecha do tempo que nos 

apresentou, em seus momentos iniciais, as características primordiais da vida de Bohm nos 

Estados Unidos. A relevância de seus aspectos biográficos está em evidenciar a teia complexa 

de sua trajetória intelectual. Primeiramente, vimos no capítulo primeiro seu ambiente familiar 

na pequena Wilkes-Barre, na Pensilvânia; depois, mencionamos suas habilidades que foram 

desenvolvidas mais tarde, tanto no campo físico-matemático quanto no campo da especulação 

teórica. Destacamos seus principais passos acadêmicos, por meio de seus estudos na 

Pennsylvania State College, no Californian Institute of Technology e na Californian 

University. Retratamos, também, a elaboração de sua teoria do plasma e apontamos para 

algumas de suas implicações e vimos a sua aproximação das ideias marxistas e de que modo 
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isso afetou a sua visão de mundo e a sua própria vida profissional e pessoal, por meio da 

perseguição do macarthismo, levando-o ao exílio no Brasil.  

No mesmo capítulo, sua estada no Brasil foi abordada, com destaque para os debates 

que foram travados entre Bohm e cientistas brasileiros e estrangeiros visitantes. Mencionamos 

a sua atuação no Brasil como físico que tinha defendido uma interpretação que divergia da 

interpretação padrão da teoria quântica e como professor da USP. Também destacamos o seu 

interesse pela abordagem filosófica de Hegel e pontuamos a passagem por Israel até o seu 

estabelecimento definitivo na Inglaterra, onde viveu até o fim de sua vida. Quanto à teoria 

quântica, apresentamos e debatemos alguns de seus principais pontos teóricos e filosóficos 

para que pudéssemos, então, analisar a interpretação causal de Bohm dessa teoria e ter uma 

dimensão da implicação dessa perspectiva alternativa. Nesse contexto, elucidamos a 

construção de uma imagem de Bohm – Bohm I. Por fim, no capítulo primeiro, vimos também 

o essencial da teoria da ordem implícita e da ordem explícita de Bohm e a sua interpretação 

ontológica da teoria quântica. 

Ao falarmos sobre a teoria da ordem implícita e da ordem explícita, elucidamos o 

conceito de Bohm sobre a ordem e apresentamos o modo como ele via a teoria da relatividade 

e a teoria quântica como uma nova percepção de ordem da natureza e a necessidade, então, de 

uma nova ordem na Física. Essa nova ordem na Física, mediante essa teoria, é muito distinta 

da ordem mecanicista e atomista da abordagem científica predominante. Por meio de 

analogias e metáforas, todas elas incompletas, limitadas – como o caso do holograma –, 

Bohm nos forneceu uma teoria que nos apresenta uma totalidade ininterrupta, em um 

movimento eterno de dobramento e de desdobramento, muito além da visão da realidade 

cartesiana das coisas manifestas como se fossem partes e engrenagens de uma máquina. 

No capítulo segundo, no fluxo ininterrupto da flecha do tempo, apresentamos nosso 

outro protagonista, Prigogine. Comentamos os aspectos históricos iniciais de uma vida, a 

princípio, perpassada pelo nomadismo de uma família que saiu da Rússia revolucionária, 

estabeleceu-se por um período na Alemanha até fixar-se na Bélgica. Destacamos a ampla 

formação humanística de Prigogine e a sua imersão no mundo da ciência, por meio do estudo 

da Termodinâmica. Vimos o desenvolvimento de suas pesquisas de sistemas de não equilíbrio 

e de fenômenos irreversíveis. Mesmo obtendo, inicialmente, uma recepção negativa devido 

aos seus interesses científicos por uma área considerada como não importante por muitos 

físicos, vimos que Prigogine avançou em seus estudos e abriu caminhos para o conhecimento 

de novos fenômenos da natureza. Apresentamos e debatemos, então, as bases de sua original 

teoria das estruturas dissipativas, que envolve a percepção de que a matéria pode se auto-
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organizar em estruturas coerentes, criando ordens sutis. O que antes pensávamos ser caos 

absoluto – no sentido comum do termo, como uma grande desordem e uma profunda 

desorganização –, Prigogine nos mostrou ser a condição que possibilita a formação criativa de 

novas ordens e de novas formas de organização. 

Nesse mesmo capítulo, analisamos algumas implicações da teoria das estruturas 

dissipativas, sendo que uma delas foi a percepção de uma realidade muito mais complexa do 

que se imaginava, contribuindo para a configuração de um arcabouço teórico que considera a 

complexidade dos fenômenos naturais. Mediante suas pesquisas sobre os fenômenos 

irreversíveis, apresentamos as características do tempo para Prigogine e ampliamos sua 

abrangência, ao estabelecer possíveis analogias com a história – processo. A analogia com a 

história se deu com base na relação de determinados pontos de vista e de conceitos tanto de 

Prigogine quanto de Koselleck e de Gaddis. 

Apropriamo-nos de recursos metafóricos e de conexões argumentativas a fim de 

apresentarmos uma natureza – que engloba o ser humano – permeada de temporalidades e de 

historicidades. Conceitos prigoginianos, como flutuações, instabilidades e pontos de 

bifurcação, foram utilizados para configurar uma natureza produtora de histórias. Nessa 

analogia, apresentamos o conceito de estratos do tempo e as categorias históricas de espaço de 

experiência e de horizonte de expectativa, como meio de evidenciar a dinâmica do tempo 

histórico humano. Uma visão mais abrangente de suas implicações foi fundamental para que 

esse cenário fosse construído. 

No capítulo terceiro, apresentamos alguns importantes desdobramentos das teorias de 

Bohm e de Prigogine. Ressaltamos que a visão teórica de Bohm inclui novos conceitos, como 

o de holomovimento e de totalidade. Comentamos também a relação entre a parte e o todo e 

entre a matéria e a consciência, indicando um traço marcante da visão bohmiana: o de 

unidade. Nessa análise de suas implicações teóricas, abordamos a perspectiva de Bohm sobre 

a arte e a linguagem, destacando seu intenso interesse nessas áreas, ilustrado pelas várias 

correspondências com o artista Charles Biederman e pela formulação da proposta do 

reomodo, que seria, de forma geral, uma nova experiência com a linguagem.  

Apresentamos algumas convergências presentes nos pontos de vista de Bohm e de 

Krishnamurti, entre elas, a importância dada ao diálogo. Essa relação de amizade e de 

interesses convergentes evidencia o resgate de Bohm das questões filosóficas fundamentais 

que sempre estiveram presentes na obra de grandes cientistas ao longo da História da Ciência. 

E esse contexto nos exigiu a apresentação de uma outra imagem referente a Bohm: Bohm II, 
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mas ao analisarmos, tanto a imagem de Bohm I quanto a de Bohm II, procuramos demonstrar 

as falhas desse procedimento de entendimento distorcido das ideias e da vida de Bohm. 

Aprofundamos, também no capítulo terceiro, a implicação das ideias e das teorias 

prigoginianas quanto à constituição de uma visão integradora do conhecimento, apontando 

para uma superação da separação das chamadas duas culturas: Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Identificamos e debatemos também alguns importantes pontos de 

convergência entre Prigogine e Bergson, entre os quais o conceito bergsoniano de duração, 

sua visão sobre o caráter criativo do tempo e suas críticas à física clássica e à ciência 

mecanicista. No final desse capítulo, caracterizamos essa ciência tradicional, predominante, 

abordando seus principais fundamentos. Ao fazermos isso, frisamos as implicações 

epistemológicas, filosóficas, históricas e científicas desse procedimento tradicional de se fazer 

ciência. Procuramos apresentar um histórico da formulação de um discurso que prevaleceu 

como modelo científico. 

Por fim, no capítulo quarto, focamos a ideia de ciência de Bohm e de Prigogine. 

Vimos que, ainda que por meios bastante diferentes, os dois tiveram pontos muito similares 

quanto à visão de ciência: uma ciência que permite o diálogo, uma ciência aberta – com 

espaço para a incerteza, com espaço para verdades relativas, com espaço para a multiplicidade 

de teorias –, antimecanicista, qualitativa e criativa. Essa é uma visão de ciência que reflete 

uma natureza múltipla, mutante, inesgotável e também essencialmente criativa. Quanto a 

Bohm, no capítulo quarto, apresentamos suas críticas a determinados aspectos do modelo 

interpretativo do desenvolvimento da ciência de Kuhn. Posteriormente, evidenciamos como 

os pontos característicos da visão de ciência de Bohm correspondem coerentemente às suas 

teorias e à sua nova percepção da realidade. 

Quanto a Prigogine, sua ideia de ciência foi debatida, no capítulo quarto, 

principalmente com base na análise de sua teoria da estrutura dissipativa e de seu conceito de 

tempo. Ressaltamos a propriedade de incerteza quanto ao conhecimento sobre a natureza e 

também destacamos a visão prigoginiana de uma ciência-metamorfose que estuda uma 

natureza constantemente nova e complexa. Também destacamos, no capítulo, as leituras a que 

tivemos acesso de um a respeito do outro: comentários de Bohm sobre algumas ideias de 

Prigogine e vice-versa. Nos dois tópicos finais, procuramos defender nossa tese de que as 

ideias de ciência de Bohm e de Prigogine e as suas visões sobre a natureza superam as 

dicotomias mencionadas, indo, por exemplo, além das nuvens e dos relógios, buscando 

justificar o próprio título de nossa tese de maneira coerente. 
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Pretendemos, de modo geral, deixar bem claro em nossa tese que a visão científica 

tradicional não é adequada, em boa parte, para a realidade dinâmica da natureza e da própria 

ciência atual. O mecanicismo reducionista e sua consequente fragmentação da realidade e do 

conhecimento sobre ela mesma, a concepção de ciência como verdade e certeza absolutas, as 

leis da natureza imutáveis, as dicotomias citadas, tudo isso não é adequado à urgência de uma 

nova maneira de se relacionar com a natureza e à urgência de um novo modo de conhecer a 

realidade. Nossa relação com a natureza é a de um diálogo aberto, segundo a proposta de 

Bohm e de Prigogine, e não a de um controle e de uma manipulação220. E o nosso modo de 

conhecer não é estático, é sempre limitado e, por isso mesmo, é dinâmico e sempre possível 

de ser melhorado. 

Tudo isso se desdobra em uma questão crucial: uma vez que, como vistas por Bohm e 

por Prigogine, a natureza e a ciência requerem um novo procedimento por parte dos homens, 

somos capazes desse procedimento que diz respeito à nossa capacidade de percepção e de 

inteligência? Para vermos a natureza, não como uma máquina, e para vermos a ciência, não 

como um dogma, precisamos de uma nova percepção. De acordo com Bohm (2011, p. 69), 

“essa percepção deve ser livre de condicionamento a padrões já existentes ou será, 

naturalmente, apenas extensão de uma reação mecânica. Deve ser nova e diferente, criativa e 

original”. Do contrário, essa própria percepção se torna fixa. Ela é o que agora pensamos ser 

algo mais coerente com o atual contexto de desenvolvimento científico.  

Para sermos coerentes com a visão de que a realidade é dinâmica e criativa, devemos 

nos manter alertas para as alterações que, inevitavelmente, ocorrerão, haja vista que se trata de 

processo a relação entre realidade e conhecimento. Não termos certezas não significa não 

termos conhecimentos claros, precisos e coerentes. Significa, isso sim, percepção de que 

podemos agir em harmonia com a natureza e não contra ela, como se quiséssemos forçá-la à 

nossa ignorância, mesmo que essa ignorância esteja sob o manto protetor da chamada ciência. 

A qualidade da percepção livre de condicionamento, à qual Bohm se referia, é a essência mais 

profunda do significado da palavra inteligência. 

 

Quando tal inteligência opera, há uma percepção de onde está a linha 

divisória variável entre dado par de categorias opostas e se esse par de 

categorias é relevante. Portanto, a mente não é mais dominada por essa 

                                                 
220 Obviamente, os procedimentos experimentais necessitam de uma boa dose de eficácia, de controle e de 

manipulação de determinados aspectos que foram selecionados do vasto leque dos fenômenos da natureza. 

Não é sobre isso que criticaram os nossos dois cientistas. Uma ciência como diálogo e não como 

manipulação quer dizer uma ciência condizente com uma realidade que está sempre se transformando e que 

não se reduz aos nossos meros interesses manipuladores. 
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tendência mecânica de impor de forma inalterável tais conjuntos de 

categorias limitadas e fixas nem por reações automáticas que ultimamente 

deram origem à tendência de manter de forma tais conjuntos de categorias 

limitadas e fixas. Assim, a qualquer hora que houver um problema, a mente 

é capaz de abandonar as categorias antigas e criar novas formas de 

percepção racional e imaginativa para guiar o pensamento juntamente a 

novas linhas. (BOHM, 2011, p. 69) 

 

Essa inteligência é como uma arte, uma arte da percepção pela mente. Ela requer 

percepção e muita habilidade. Somos capazes disso? Não é difícil perceber que aquilo que 

chamamos comumente de inteligência está ligado à capacidade de nossa boa adaptação a 

determinados aspectos da realidade e que confundimos razão como um modo de definir a 

própria inteligência. Necessitamos, assim, de uma educação nova e de uma nova cultura. 

Cultura, conforme a perspectiva bohmiana, sugere significados comuns sendo partilhados; ela 

é algo participativo (BOHM, 2007, p. 181). Se a visão científica tradicional tem sido 

predominante nos três últimos séculos, ela faz parte da cultura e é por ela reproduzida. As 

palavras de Prigogine (1991, p. 239) corroboram o que estamos a dizer: “o racionalismo 

clássico conduz facilmente à ideia de super-homem [...]. Devemos viver em um mundo 

pluralístico e aceitá-lo, com uma racionalidade limitada. O que não significa fracasso”. 

O tipo de pensamento que usamos e que é comunicado “basicamente se origina na 

sociedade e na cultura. Temos a sensação de separação porque nossa cultura nos ensina que 

cada indivíduo é separado e, portanto, percebemos tudo dessa maneira” (BOHM, 2007, p. 

181). Necessitamos de uma nova cultura que possibilite a percepção de que não terminamos 

em nossa pele e de que o ato de pensar não define de forma absoluta o nosso ser221. Essa nova 

cultura deve fornecer elementos para percebermos que o pensamento é um sistema que vai 

além de entidades individuais e que esse sistema faz parte de uma cultura, de uma sociedade, 

de uma história e da própria natureza, uma vez que fazemos parte dela. 

Dessa forma, precisamos de uma nova cultura que seja coerente com as mudanças 

advindas da nova percepção de natureza e de ciência. Não é coerente manter uma cultura que 

cultiva a separação entre homem e natureza e entre as áreas do saber. Entretanto, é essencial 

que a nova cultura esteja aberta à transformação, visto que ela, para ser coerente, não pode 

cristalizar-se, deve ser fluente, como é a realidade. Ela deve ser, inexoravelmente, criativa. 

Isso é possível? Somos capazes? Essas questões podem ser válidas e, se forem, devemos 

disponibilizar nossa atenção às suas abrangências.  

                                                 
221 O penso, logo existo da perspectiva cartesiana remete à definição de nosso ser pelo ato de pensar. 
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Essas questões, que estão implícitas nos debates apresentados em nossa tese, 

floresceram no percurso de nossa pesquisa e nos remeteram à formulação do conceito de 

história-compaixão e à proposta teórico-metodológica da teoria do leque. São, tanto esse 

conceito quanto essa proposta teórica, como vimos, incipientes. No entanto, buscamos 

apresentá-los, em essência, de forma coerente com as principais ideias de nossos autores, 

principalmente em correspondência com alguns aspectos do pensamento e da visão de mundo 

de Bohm. A história-compaixão nos aponta para a percepção de que compartilhamos de um 

processo múltiplo de temporalidade e de historicidade, no qual é impossível separar homem e 

natureza. A teoria do leque nos chama a atenção para as gradações existentes nas ordens 

físicas, nas paisagens da História e nos aspectos da epistemologia. Ela permite ressaltar a 

validade limitada de cada teoria em análise e pode ser aplicada em qualquer área do 

conhecimento. 

Bohm e Prigogine foram cientistas que demonstraram um profundo encantamento pela 

natureza. Por meio de suas ideias e obras, eles se mostraram surpresos com o diálogo 

estabelecido com ela e procuraram compartilhar o que estavam percebendo, possibilitando 

uma forma de comunicação desses novos significados. A atitude não conformista deles pode 

ser caracterizada por uma não diminuição, com o passar do tempo, de suas capacidades de se 

surpreenderem. Suas perspectivas teóricas exigiram e exigem da comunidade científica o 

abandono das resistências ao novo, que bloqueiam novas experiências. Isso implica, 

necessariamente, uma nova percepção do conhecimento e também uma atenção mais 

profunda à compreensão. 

A abordagem de Bohm e de Prigogine tem, como ressaltamos, várias diferenças, 

todavia, elas possuem uma característica em comum fundamental: insistem em nos mostrar 

que a natureza é muito mais rica, criativa e surpreendente que qualquer conhecimento 

produzido por nós a respeito dela e, ao nos alertar sobre os limites desse conhecimento, nos 

aponta para uma inesgotável rede de possibilidades de diálogo com a natureza. Esse diálogo, 

essa nova relação, deverá se basear não somente no conhecimento, mas também deverá se 

alicerçar na compreensão. Essa é uma perspectiva que, por si só, revoluciona boa parte 

daquilo que se convencionou chamar de ciência. 

De acordo com Huxley (2000, p. 33), em análise sobre o tema do conhecimento e da 

compreensão, no livro de ensaios Adônis e o alfabeto, “o conhecimento é adquirido quando 

conseguimos inserir uma nova experiência no sistema de conceitos assentado em nossas 

velhas experiências”. Já a compreensão somente ocorre quando nos libertamos do velho e, 

assim, tornamos possível, momento a momento, um contato direto com o novo. Bohm e 
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Prigogine, em suas respectivas áreas de pesquisa, estiveram abertos ao novo. Bohm, como 

mostramos, elaborou uma interpretação alternativa frente à tradicional abordagem da Escola 

de Copenhague e também criou uma teoria – ordem implícita –, em muitos aspectos, 

revolucionária. Prigogine, por sua vez, inovou radicalmente a abordagem da Termodinâmica e 

propôs novos caminhos de entendimento da natureza com a sua teoria das estruturas 

dissipativas. Para essas realizações se efetivarem, eles estavam em uma condição, 

indubitavelmente, situada muito além do mero ato de conhecer; estavam imbuídos da atitude 

que define o ato de compreender.  

Não há dúvidas de que a ciência está fundamentada no conhecimento. No entanto, ela 

não pode se fechar à compreensão e ao que está implícito à compreensão. Se analisarmos o 

raciocínio de Huxley, poderemos esclarecer um pouco mais a questão. Segundo a sua 

perspectiva, o novo pode ser dado a cada nível de experiência, como percepção, emoção, 

pensamento, estado de consciência, relação entre coisas e pessoas; já o velho é o nosso 

sistema familiar de ideias, conceitos, é o estoque de artigos acabados, fabricados pela 

memória, pelo raciocínio analítico, pelo hábito, pela associação automática de noções aceitas. 

“O conhecimento é, fundamentalmente, um conhecimento desses artigos acabados. A 

compreensão é, fundamentalmente, a consciência direta da matéria-prima” (HUXLEY, 2000, 

p. 33). 

Como a realidade é dinâmica e inesgotável, nosso conhecimento acerca dela somente é 

coerente e adequado em uma pequena categoria de análise correspondente a determinados 

aspectos da realidade. Há uma necessidade de sermos sensíveis e perceptíveis à realidade em 

um contato direto. O conhecimento, que somente existe devido à experiência, à memória, 

formula-se sempre em termos de conceitos e é transmitido por meio de palavras ou de outros 

símbolos. A compreensão, que não é feita de símbolos, não pode ser transmitida diretamente. 

Todavia, “pode haver, certamente, conhecimento dessa compreensão e esse conhecimento 

pode ser transmitido por meio de palavra falada ou escrita, ou através de outros símbolos” 

(HUXLEY, 2000, p. 33-34). 

Esse conhecimento das compreensões é transmissível e é extremamente útil para nos 

lembrar de que houve compreensões específicas no passado e de que a compreensão é 

possível a qualquer tempo e a qualquer um222. Certamente, Newton compreendeu uma nova 

ordem da natureza; Einstein compreendeu uma nova ordem também. O conhecimento da 

                                                 
222 Huxley (2000, p. 34) nos lembrou que o conhecimento da compreensão “não é a mesma coisa que a 

compreensão, a qual é a matéria-prima desse conhecimento. É tão diferente da compreensão como uma 

receita médica prescrevendo penicilina é diferente da penicilina”. 



270 
 

compreensão dos dois cientistas nos possibilitou enormes avanços em nossa relação com a 

natureza. Entretanto, essa compreensão não deveria ser vista como exclusiva somente a 

algumas pessoas e em períodos específicos, normalmente rotulados como revolucionários. No 

plano da compreensão, um indivíduo tem a possibilidade de transcender sua tradição social, 

de ultrapassar os limites da cultura na qual foi criado – no caso de uma cultura científica, seus 

conceitos, teorias, leis. No plano do conhecimento, dos usos, dos costumes e das tradições, o 

indivíduo jamais poderá ir muito além da persona criada para ele pela família, pela sociedade, 

pela cultura. A cultura, em cujo seio ele vive, é uma prisão. No caso da ciência, o cientista 

normalmente busca adequar sua percepção ao modelo estabelecido, o que revela uma 

dificuldade de libertar-se do plano do conhecido e atingir a compreensão. 

É possível uma outra relação em que sejamos capazes de habitar o conhecimento, 

porém sem fazer dele nossa prisão, por mais confortável e aprazível que pareça, e, também, ao 

mesmo tempo, estarmos abertos ao novo em um processo de compreensão?223 Essa relação 

requer um modo criativo de viver. Como mencionamos anteriormente, de acordo com Bohm e 

Peat (1989, p. 304), somente uma percepção sensível das ordens que englobam o homem, a 

sociedade e a natureza é que pode possibilitar um modo de viver de fato criativo. Somente 

assim, a criatividade pode florescer. Todavia, quando a criatividade se torna subserviente aos 

objetivos exteriores, baseados no interesse por recompensas, toda a atividade está fadada a 

definhar e a degenerar. Isso significa que nossa educação, baseada em recompensas e em 

punições e fundamentada na reprodução do conhecimento, representa um sério obstáculo à 

criatividade e à compreensão, tão necessárias para uma ação mais coerente e adequada em 

nossa relação com a natureza. 

Essas questões e pontos abordados almejam nos acordar para uma realidade muito 

mais complexa. Essa realidade está subjacente, por exemplo, nos fenômenos nos quais o 

processo eletroquímico que ocorre no cérebro se transforma em uma teoria da relatividade de 

Einstein ou em uma composição musical do alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750). O 

conhecimento, que é extremamente necessário e válido quando constituído por boa 

informação, nunca nos dará uma visão completa desses fenômenos. Uma realidade complexa 

e criativa requer que abandonemos a prática do super-reducionismo e da supergeneralização, 

tão comuns na perspectiva predominante da ciência. Esse tipo de realidade exige de nós uma 

visão que vá além do mundo dos opostos, formado pelas dicotomias sujeito e objeto, acaso e 

                                                 
223 De uma certa forma, essa questão está implícita na abordagem de Bohm sobre paradigma e crise 

paradigmática, que debatemos no capítulo quarto. 
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necessidade, indeterminismo e determinismo. Em última instância, a compreensão da 

realidade implica irmos além das nuvens e dos relógios, por uma terra sem caminhos. 
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