Leishumanas
e leisnaturais
se dizquefulanoé doutor,entendese,
emgeral,queé
Quando
médicoou juizladvogado.Mas,tambémem geral,raramentese
tratade um doutorado,isto é, de umtitulardo grauacadémico
de
doutor(emborao possaser).Talgrauexige,paraalémde outros
estudosde pósgraduação,
a realização
de uma investigação
quedemorapelomenostrêsanosdepoisda licenciatura
original,
e
a publicação
e defesada respectiva
tese.ParaexercerMedicinaou
Direito,não é necessárioter o grau de doutor,mas tão só a
licenciatura.
Pelocontrário,parase ser um cientista,o graude
doutoré o zeroda escala(muitodo trabalhode investigação
mais
"postdoctors",
intensilro
é feitopeloschamados
istoé, osdorJtores
maisrecerìtes).
Aprendese
afazerciência
como doutoramento.
Em
por razõesque a razãodesconhece,
Portugal,
aindase chama
doutoraquem
nãoo éefectivamente.
Somos,
comoésabido,
um
país de doutoresnominais,porquequantoa doutoresreais,
estamosaindaa léguasdasestatísticas
europeias.
quandoumdoutoremciências
(ospaíses
Ésempreinteressante
"Philosophical
portradiçãohistórica,
anglosaxónicos
designarnno,
Doctor"
ou"DoctorinPhilosophy",
masa Ílosofiaaquié a "ÍilosoÍia
natural")cruzaas fronteirasda sua disciplinae encontra
interlocutores,
doúoradosou nã0,noutrasáreas.Umfísicoque
fala,porexemplo,comum médicosentequeestereconhece
o
papele o valoÍda Física,
pormuitasdificuldades
quetenhatidona
porcausadelas).
(ou,secalhar,
disciplina
deFrsica
Médica
Ambos
reconhecem
umacertaafinidade
mútuapelofactode os médicos
"flsicos".Hojeem'dia,um doutorem
antigosse denominarem
Medicina(isto é, um médicodoutorado,
digamosum "doutordoutor")é necessariamente
um cientista,no senüdoem que o
conhecimento
docorpohumano,incluindo
a suaconstituição
eo
seu funcionamento,se "cientifizou"
extraordinariamente
e ele
preparouumatese comfactose ideiasnovassobreum tópico
especializado.
Ummédicousa na sua práticacorrenteconhecimentosadquiridos
na investigação.
Instrumentos
e técnicasda
Física,da Química
e da Biologia
fazemhojeparteda panópliada
Medicina.0 diagnóstico
e o tratamentoatingiramumagrande
soÍisticação.
A previsão
é possível
comdoserazoâvel
de seguran
quecurava
qualquer
do "flsico"medieval,
maleita
ça.A evolução
parao
combasenalgumempirismo
e em muita superstiçã0,
médicode hoje,cadavezmaisespecializado,
é tãograndecomo
a que vai, nostransportes,
do cavaloparaum aviãoa jacto. 0
futuÍotrar-nosáaindanovose espectacularespossibilidades,
quereduzirão
que
aindamaisa dosede "arte"ou "adivinhaçã0"
aindahojeassociamos
à profissãomédica.
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de ser paradoxal
num tempoem quea sociedadeé em larga
pelaciência
escalapermeada
e peloseu"braço"queé atecnologa.
quehojeé necessária
Muitada legislação
tema ver,porexemplo,
parainvestigação
coma utilização
de embriões
ou comemissões
poluentes,
Ìndustriais
assuntosqueterãoumfundode mistêrio
paraquem não tenha uma formaçãode base mínimaem
proba
biologia
ou em quÍmica.
Paranãofalarjá do raciocínio
queinvadiram
bilísticoe da linguagem
daestatística
as ciências
sociaise humanas
e que,porisso,deviamestarna bagagem
dosfeitoresou intepretadores
de leis.E paranãofalartambém
nastécnicas
forenses
baseadas
na moderna
análisedo DNAe
que, por falta de bases de genética,para os juristasnão
passarão
de umaabreviatura.

queumasvezesdizuma
Diráumjuristaquea ciênciatamtÉmé arbitrária,
formação
cienÍfica,aindaque
coisae queoutrasvezdizoutra.Setiveralguma
porEinstein
nãoadquirida
na escola,diráqueNewton
foi desmentido
e que
viráoutro(poisnãoleuelenojornalqueumportuguês
depoisdeEinstein
terá
queEinstein
descoberto
estáenado?!).
Dirá aindaque as leis da naturezasão tambémhumanaspois são
produzidas
pelo homem- a ciênciaserá apenaso produtoda "casta
proÍissional"
íormadapeloscientistas(assumeassimumaperspectiva
de
pos+nodernas
para
relatiúzação
daciênciaquealgumas
conentes
sustentam
jaez,
lhe diminuiro valor).Poisessasrespostas,
ou outrasde semelhante
relevamsimplesmente
da "alquimialegal"em que vive.Algumacultura
(a culpaseguramente
cientíÍica
chegapararebateressesargumentos
nãoé
do nossoamigo,queseráatéumapessoabeminformada
e culta,masdos
cientistasque produzem
ciênciasem produzirem
cultura,isto é, ciência
incorporada
nasociedade
a todosos níveis).
Certoé queEinstein
nãorebateu
Newton:confirmouos resultados
de Newton,estabelecendo
o respectivo
domínio
de validade.
E certoé tamtÉmqueas leisnaturaisestãoparaalém
ou as nossasconveniências.
daquiloquepossamseras nossasvontades

0 casoé maisdifrcilquandoumÍrsicofala,porexemplo,
comum
jurista. Mas ananjamsempreum assuntode conversa.Uma
possÍvgl
aÍinidade
consistenofacto de ambostrataremleis,mas
umassãoleisnatuÍais
e outÌassãoleishumanas.
Tratanrse
deleis
bastantediferentes.
Umasde algummodojá estãofeitase são
descobertas,
enquanto
as outrassãofeitasdiaadia,comalguma
margemde arbitrariedade.
As váriasleis naturaisencaixanrse
umasnas outras,nenhumadelasprejudicando
as outras.Pelo
contrário,
as leis humanasprejudicarnse
umasàs outras,sendo
(quando
comumumanovaleiderrogar
asanteriores
nãoo faz,tern
se a situaçã0,bemconhecida,
de se aplicarem
simultaneamente
váriasleis que se contradizem
entresi). As leis naturaissão
geralmenteatravésda linguagem
universaise expressam-se
queé a matemática.
simples,
tambémuniversal,
Asleishumanas
são locais e exprimem-se
apenasatravésde palavras,cujo
signoificado
nemsempreé unívoco.UmfÍsicoe umjuristatêm
umaformaçãomuitodiferente,sendo que o primeirotem de
gostarde matemática
e o segundoprovavelmente
escolheuum
cursode leisportertidodificuldades
coma matemática
noliceu.
Seriainteressante
aprofundar
estaafiÍmação
algoproverbial
com
umestudocientifìc0...
queo direitotenhaumaestranha
Não é porissode estranhar
relação
coma ciência.Ditode umaformanuae crua,o direitoem
geralignoraa ciência.Nãochegaa fazerumaideiaenadaumavez
que,simplesmente,
nãofazideianenhuma.
Talsituaçãonãodeixa
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(doutora
Umprofessor
de Direitoda Universidade
da Califomia
do, portanto),
nosEstadosUnidos,de seunomeDavidFaigman,
põeo dedo naferida.Paraeleos tribunaisdosEstadosUnidose
(percebeseo foco no seu país,mâs a questãoé
o Congresso
mundial,incluindo
este cantoda Europa)
estãomuitolongede
perceberem
o queé a ciência- qualé o seumétodo,qualé o seu
alcancee qualé o seuvalor- fazendoapenasdelaumaimagem
muitotosca,umacaricatura.
A lei,maisdoqueuso,Íazabusoda
ciência.0 resultado
é evidentemente
desastroso.
Faigman
vaiao
pontodedizerqueas leisque resuttam
desse'statusquo"estão
para leisbeminformadas
comoa alquimiaestáparaa química.
0u, sèquisermos,
comoa astrologia
estáparaa astronomia,
uma
vez que a alquimiapraticamente
desapareceu
enquantoa
permanece
astrologia
maispujantedo quea astronomia.
0 seu
(que,bastantemais
livro,quedeviasertraduzido
em português
doqueos EstadosUnidos,
é umpaísondeproliferam
as leissem
poismuitasdelaspurae simplesnenhuma
utilidade
aparente,
"Alquimia
mente não se cumprem),intitulase precisamente
Legal".Descreve
várioscasosconcretosque mostramcomoé
hojeinsustentável
ignorara ciênciaou, ligandelhe,aproveitar
delaapenasaquiloquedermaisjeitoem determinadas
circuns
provasde DNA
tâncias.Poiscomofoi possível,
tendopresentes
e tudo, inocentaro atleta 0 . J. Simpsonnaqueleque foi
porventura
o julgamento
maismediático
do séculonos Estados
Unidos?Recordeseo absurdoque foi ter havidonestecaso
sentenças
contraditÕrias
nosprocessos
criminale civil,comose
a mesmaevidênciapudesseproduzirduas verdadesdiferen
tes...
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- DavldL FaEman,"legal Alcfumy.ïhe useandmlsuseof sclencein the
law", Fteeman,NewYor*, ãXXl
quedenuncia
públicaqueé a falta
Liwobemdocumentado
a calamidade
de umaculturacientífica
na elaboração
e aplicação
de leis.Pararesumira
que o atrtorquerfazerpassar,podedizer-seque ignorarou
mensagem
a
desprezar ciênciatem hojecustosquetêm de ser reduzidos
ou mesmo
eliminados.
E nãoé umcientistaqueo diz...
Corúraponto,
RiodeJaneim,1995.
- HendPoincaré,"0 ValordaClêncla",
francêsdatransição
0 grandematemático
do séculoXIXparao séculoM
e quequaseantecipou
fala-nosaquido
a teoriada relatividade
de Einstein
"valordaciência"numtextoque,apesardequasecentenário,
conserva
uma
grandefiescura.0 liwodiscutena suamaiorparteas questões
do espaçoe
dotempo,maso últimocapÍtulo
explicapedagogicamente
o queé a ciência
dela.Dáa resposta
LeRoy,umfÌlósofo
e o quedeveesperar
a umtal Monsieur
que fÌcoujustamenteobscuro,mas,comoas posiçõesdesteestãobem
próximas
podeaindahojesera
dasideiasposmodernas
de hoje,a resposta
mesma.A traduçãoe a ediçãobrasileira
sãobastanterecomendáveis.
tcarlos@teor.fl
s.uc.pt
http://naúilus.fi s.uc.ptl-cfi olhals
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