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[Jmbanhodetecnologia
os diasde hoje,falar de ciêncra
e quotidianoé falardo óbvio.O
nosso dia a dia encontra-se
profundamente impregnado pela
ciência.Tal acontecedevidoa objectos
tecnológicos- aparentadoscom a
ciência, embora o parentesconem
sempresejadirecto- quecresceram
e se
multiplicaram a ponto de estarem
nasnossasvidas.
omnipresentes
Bastaacordarde manhãpor um rádiodespertador
e aquecerleite no microondasparareconhecerque
o dia começacom üm "banho" de tecnologia.Logo a seguir
continuana profissãoque,hoje em dia, quasenão dispensao
computador(máquinaquearredouváriasoutrasou entroupor
dentro de várias outras)e o telefoneíque entrou dentro dos
dasnossashoras
nossosbolsos).À noite,â televisãoapodera-se
delazer.Modemamente,a Intemet- essecasamentodo computadorcom o telefone- entroutambémno nossoquotidiano,
tanto no trabalhocomo no lazer.

Onde estáa ciência em todos essesartefactos?As ondasde
rádio e as microondasforam um belo resultadomater.nático
na teoria do electromagnetismo
antesde serema respostaà
práticade emitir informaçãoà distânciaou de aquenecessidade
cer os alimentos.O computador,o telefoneou a televisãonão
seriampossíveissema procurada primeiradaspartículaselementares- o electrão.Poucagentesabeque a World Wide Web
(cujosendereçosatéjá aparecemno pacotede leite) é o resultado da pesquisaem Física de Partículasno CERN, em Genebra:de meio profissionaldos cientistaspartilharemos seus
dadospassourapidamentea um meio global de comunicação
de massas.
Mas a ciênciaé,primeiro quetudo,umamaneiradever o mundo.
Só depois,como Ìrm bónus(bónusporquenão estágarantido
à partida!), é uma maneirade transformaro mundo e de se
viver melhor nele.A procurado sabera respeitodo mundo e
de nóspróprios- a ciência- é uma dasmarcasmajs essenciais
da espéciehumana.SegundoFinstein,"é a coisamaispreciosa que temos'r.Alcançar sabedoriaexigeum métodopróprio.
Requera dúvi da,a critica,a admissãodo erro.Implica a trans-

e vindouros.
missãoliwe aoscontemporâneos
Assim, há um paradoxoquandose associaciênciae quotidiapano. O nossoquotidianomudou,de façto,com a espaÍÌtosa
'rafemáliadatécnica,mascontinua,em muitosaspectos,
alheio
à ciência.Não é unanimementereconhecidoo valor do método científico.Lida-semal com a dúvida,não se faz a crítica,
ignora-seo erro.Usamostelemóveis,maspeflnanecemosem
largamedidairracionais.Há correntesquepermeiama sociea escola)que redademodema(incluindo,desgraçadamente,
Ialívizame atécombatema ciência,invocando,por exemplo,
que,se é verdaos riscose danosda tecnologia.Esquecem-se
de que há riscose danosassociadosà çiênçia,como de resto
a qualqueroutraactividadehumana,elessó sepodem'enfrentar e debelarcom niais e melhor ciência.
abulO quenos faltapararesolvero paradoxo?Precisamente
tura científ,rca,quer dizer,a ciência interiorizadanas nossas
vidas.ComodisseCarl Sagan,faltaaindaI'aciênciacompreendida e acolhidapor toda a comunidadehumana".
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