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RESUM
MEN
Esta disertación es de tipo antropollógica y a la vez fillosófica doonde se reflexiona
sobre e
el desarrollo humano
o en cuanto
o a la conc
cepción de
el conocimiiento (gnos
seología)
y la vissión del alccance de lo
o real haci endo un re
ecorrido re
etrospectivoo-histórico
o a través
de la sugerente
e metáfora
a de la m
manzana por protagonistas de la His
storia en
momen
ntos memo
orables (la manzana de Eva, de Newton, de Bill Gaates, etc). Más que
contesttar pregu
untas este
e escrito realiza sugerente
es pregunntas a partir
p
de
plantea
amientos filosóficos
f
o reflexio
ones sobre
e los suce
esos históóricos. Este
e escrito
hace re
eflexionar desde
d
un punto de vvista ético sobre la actual
a
episttemología vista por
la autoridad que otorgamos
s a lo cien
ntífico y a lo tecnológ
gico mientrras lo real se sigue
mostrando hasta un punto misterioso
m
y donde el
e hombre todavía
t
se está desc
cubriendo
a sí m
mismo. No cabe dud
da que estte debe re
espetarse y ser fiel a sí mism
mo, a su
dignida
ad.
PALAB
BRAS CLA
AVE: desa
arrollo hum
mano- episttemología – ética – ssociedad- dignidad
humana.

THE HU
UMAN DE
EVELOPM
MENT AN
ND KNOW
WLEDGE
E OR THE
ME
ETAPHOR
R OF APPLES: FROM EV
VA´S APP
PLE TO B
BILL GAT
TES´
"APPLE
E"
ABSTR
RACT
This disssertation is based on
o anthropo
ological an
nd philosop
phical poinnt of view where
w
we
reflect o
on human developm
ment in term
ms of the conception
c
of knowleddge (episte
emology)
and the vision of
o the rea
al travelling
g a retros
spective-historical joourney thro
ough the
suggesstive metap
phor of the
e apple byy protagon
nists of his
story in meemorable moments
m
(Eve's apple, Ne
ewton, Bill Gates, etc). This writting opens
o
moore questio
ons than
answerrs. It make
es suggesttive questio
ons from philosophic
p
cal approaaches or re
eflections
on histo
orical even
nts. This th
hought-provvoking writting from an
a ethical ppoint of vie
ew on the
currentt epistem
mology au
uthority´s approache
es the strength
s
of scienttific and
technological to understand reality a
and conceive human
ns on sociiety. This text still
displayys that hum
mans and reality are
e mysteriou
us and ma
an must stiill have to discover
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himselff. No doub
bt that man
n in any ap
pproach or time mustt be respeccted and be
b true to
himselff, to his dig
gnity.
KEY W
WORDS: etthics – soc
ciety- huma
an dignity-e
epistemolo
ogy- humann developm
ment.
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1. INTR
RODUCCIÓ
ÓN

Esta diisertación es de tipo
o antropoló
ógica y a la vez filo
osófica. Enn ella se reflexiona
sobre e
el desarrollo humano a lo larrgo de los
s siglos en cuanto a la concep
pción del
conocim
miento (gn
noseología
a), la visió
ón del alc
cance de lo real y la concep
pción del
hombre
e que se ha
h tenido haciendo
h
u
un recorrid
do retrospe
ectivo-históórico a trav
vés de la
sugerente metáfo
ora de la manzana
m
p
por protago
onistas de la Historiaa en tres momentos
m
memorrables (la era
e bíblica, la era raccional, y la era tecnoló
ógica).
Este e
escrito realiza sugerrentes preg
guntas a partir de planteamieentos filos
sóficos o
reflexio
ones sobre
e los suces
sos históri cos para señalar
s
ha
asta qué puunto es im
mportante
que el hombre se
s plantee en todo m
momento como
c
su visión
v
sobrre la realid
dad tiene
conseccuencias éticas que debe
d
revissar. Este escrito
e
hace reflexionnar desde un punto
de vista
a ético sob
bre la actu
ual epistem
mología vis
sta por la autoridad
a
qque otorga
amos a lo
científicco y a lo tecnológic
co mientra
as lo real se sigue mostranddo hasta un
u punto
misterio
oso y dond
de el homb
bre todavía
a se está descubriend
do a sí missmo. No ca
abe duda
que estte debe respetarse y ser fiel a ssí mismo, a su dignid
dad.

2. OBJ
JETIVOS
Los objjetivos de esta diserrtación es plantear una crítica a la episteemología actual
a
ya
la actu
ualidad otorgada a la tecnollogía com
mo máxima
a autoridaad teniend
do como
referen
ncia un reccorrido histtórico. Se pretende la aproximación críticca para qu
ue el uso
de un determinad
do punto de
d vista e pistemológ
gico y a pe
esar de quue cobre autoridad
a
no cieg
gue a esass generacio
ones hasta
a el punto de que no
o se planteeen las des
sventajas
éticas posibles y para ha
acer una llamada de
d atenció
ón a que se dediqu
uen a la
promocción de la dignidad
d
humana en su totalida
ad.

3. MET
TODOLOG
GÍA
La mettodología de
d esta dis
sertación sse plantea a través de la revisióón de la hiistoria de
la cienccia y la filo
osofía en grandes
g
eta
m
comp
parativo enn una aproximación
apas de modo
epistem
mológica y ensayístic
ca.

4. RES
SULTADOS
S
envolvimen
nto humano é um te
ema fascinante, poss
siblitando uum grande
e número
O dese
de análises, desd
de a evoluç
ção materi al até à su
ua dimensã
ão divina.
Há muiitas linhas de estudo
o do desen volvimento
o humano, mas nenhhuma delas
s está na
expecta
ativa do re
esultado final, porqu
ue o resulttado tem de
d ser um animale rationale,
r
loquenss, erectum
m et bimanun. Conhe
ecemos o futuro
f
do passado,
p
o futuro de
e milhões
de anos de desen
nvolvimentto, nós!
Então, qualquerr análise deste tip
po não produz grandes reesultados, apenas
confirm
mando aquilo que é do nosso conhecime
ento. A teo
oria antróppica está presente!
p
2
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Somoss assim po
orque som
mos assim! Mais do que uma viagem ruumo a um destino,
estudar o desenvolvimento
o humano é uma viagem à nossa anceestralidade
e. É uma
viagem
m para o pa
assado com
m todos oss perigos próprios
p
de tal tarefa.
A nosssa viagem vai ser simbólica, cconstruída através de uma meetáfora, a metáfora
das ma
açãs.
A maçã
ã é um frutto muito vu
ulgar, existtindo em praticamen
p
te todos oos continen
ntes. Mas
a maçã
ã também é um sím
mbolo conh
hecido em várias cullturas. Há referência
as a este
fruto na
a mitologia
a alemã, es
scandinava
a, grega e,, como é sabido, na ttradição crristã.
També
ém a ciênccia tem a sua
s maçã, como é simbolicamente aponntado para Newton.
Todos já tinham visto maç
çãs a cair, mas New
wton foi o primeiro
p
a perguntarr porquê.
Newton
n concretizzou o aristo
otélico esp
panto.
ente, as no
ovas tecno
ologias tam
mbém adoptaram como símbollo a maçã.. A Apple
Finalme
tem como produtto o famos
so computa
ador Macin
ntosh, que nada maiss é do que
e o nome
de uma
a variedade
e de maçã
ãs.
Coincid
dências? Talvez
T
não.
Analise
emos, entã
ão, o desen
nvolvimentto humano
o através das maçãs.
4.1.

P
Primeira maçã:
m
orig
gem do co
onhecimen
nto. O bem
m e o mal

A prime
eira maçã é óbvia. Trata-se da maçã de Adão
A
e Eva.
É difícil entrar no
o universo cultural do
o Antigo Testamento
T
o. Há textoos escritos
s mais de
mil ano
os antes do
o nascimen
nto de Crissto. Muitos
s desses te
extos foram
m narrados
s durante
centena
as de ano
os antes de
e serem fixxados pela
a palavra escrita.
e
A Bíblia nasceu para
conservvar a me
emória do povo, pa
ara não esquecer o passadoo. A escrita é um
podero
oso instrum
mento da memória
m
hu
umana.
O temp
po antigo não
n é um te
empo unitá
ário, nem o Antigo Testamentoo é a histórria de um
povo. É a história
a de vário
os povos e de muitos
s lugares, escrita em
m diversas
s línguas,
durante
e um longo período de tempo
o e por muitos
m
auto
ores. A Bíbblia não fo
oi escrita
como um manu
ual ou um
ma novela
a. É um Livro complexo, im
mpossível de ser
eendido attravés de uma
u
leitura
a simples, pelo que a primeiraa maçã de
everá ser
compre
entendida como uma
u
interp
pretação pe
essoal do mito
m adâmico.
A próprria literaturra de ficção refere o mito de Ad
dão e Eva no sentidoo habitual atribuído
ao valo
or da maççã. Este fruto é proi bido. Foi a serpente
e que tenttou o ser humano,
sendo por isso um
ma transgrressão.
Transgressão nã
ão é o mes
smo que q
queda ou pecado.
p
Significa “paassar além
m do que
estava permitido no processo de crriação em curso”. Ad
dão e Evaa não têm ainda o
conheccimento. Não conhec
cem o bem
m ou o mal. Esse con
nhecimentoo é dado pelo
p
fruto
proibido
o, que na tradição
t
po
opular é um
ma maça. Comer a maçã
m
é o aacto de con
nhecer. A
maçã é o conheccimento. Co
oncretiza-sse no acto de “comerr”.
3
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Assim, a simbólicca maçã significa um
ma ruptura com o acto divino dda criação. A maçã
possibilitou adqu
uirir o con
nhecimento
o, a civiliz
zação e a aquisiçãoo da cond
dição de
sofredo
or, mortal e trabalhad
dor. Na pe
erspectiva kantiana,
k
podemos
p
aafirmar que
e maçã é
o símb
bolo do prrimeiro dia
a após a criação divina.
d
É metáfora
m
dda cultura
a no seu
esplend
dor.
A prime
eira maçã invoca a origem
o
do conhecimento. Para
a Aristótelees, reconhe
ecimento
é a pa
assagem da ignorânc
cia para o conhecim
mento, uma
a transform
mação tam
mbém de
naturezza ética. O conhecim
mento do bem e do mal é a consequên
c
ncia desta primeira
maçã, ccomeçand
do então o verdadeiro
o desenvolvimento humano. Sóófocles dis
sse que a
coisa m
mais prod
digiosa no
o universo é o hom
mem. Agora podem
mos afirma
ar que a
realidad
de mais prrodigiosa que
q nos dá
á o universo é o conh
hecimento.
O mito
o da cavverna, de Platão, ttambém nos
n
fala da transggressão que
q
é o
conheccimento. Sócrates,
S
provavelme
p
ente a figu
ura imortalizada peloo referido mito, foi
conden
nado porqu
ue dava co
onhecimentto aos jove
ens.
Por ou
utro lado, mais na perspectiva
p
a comum, a maçã permitiu qque o ser humano
ficasse
e também a conhecerr a origem da vida.
4.2. Se
egunda ma
açã: o con
nhecimentto das leis
s do Unive
erso. O raccionalismo
Para m
muitos auto
ores, New
wton é con
nsiderado o nome maior
m
da ciiência. O seu livro
Principia é para Stephen
S
Hawking “o mais impo
ortante trab
balho na hhistória da ciência e
damento científico da mod
derna visã
ão de mundo”
m
(pp. 740). E tudo,
o fund
simbolicamente, começou com uma
a maçã. Provavelme
P
ente a veerdadeira maçã
m
de
Newton
n foi a 3ª le
ei de Keple
er estabele
ecida 60 an
nos antes.
Qual m
metáfora, Newton
N
refe
ere que fo
oi a queda de uma maçã
m
que o desperto
ou para o
estudo da graviidade, que
e levou à escrita da Philo
osophiae Naturalis Principia
Mathem
matica. Ao que parec
ce, este no
ome contra
astou com a Princippia Philoso
ophiae de
René D
Descartes.
Atravéss dos tem
mpos, a filo
osofia assu
umiu-se como o conhecimentto mais im
mportante
para o desenvolvvimento da
a sociedad
de. O conttributo da Antiga Gréécia para a cultura
ocidenttal é indisccutível. O ser huma
ano foi profundamente pensad o, e autorres como
Platão e Aristóteles continu
uam como
o referências fundam
mentais parra o seu estudo.
e
A
filosofia
a antiga só
ó é antiga porque foi pensada numa outrra época. C
Continua actual
a
em
muitos dos seus temas
t
cen
ntrais.
O conh
hecimento científico, aqui enten
ndido de fo
orma mais redutora, não teve o mesmo
desenvvolvimento da filosofia ou da re
eligião. Nã
ão poderia ter! Antess de ser ciientista o
homem
m foi religio
osus. Foi em
e torno d
da filosofia
a e da relig
gião que uuma conce
epção de
mundo foi criada
a. A nova
a ciência n
não tinha lugar nes
ssa visão do cosmo
os. Nada
poderia
a colocar em causa a cosm
movisão que criava uma harrmonia ex
xistencial.
Qualqu
uer novo da
ado signific
cava uma destruição
o nessa ha
armonia, prrovocando
o o fim de
um sisttema que funcionava
f
a.
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Quando
o Copérnicco propõe um novo e
esquema cósmico,
c
uma tradiçãão de 1500
0 anos foi
desafia
ada.
O mod
delo desen
nvolvido po
or Copérn
nico era puramente mental, nnão havend
do ainda
lugar ao método experimen
ntal. Foi um
m homem do
d seu tem
mpo, mas qque abriu as
a portas
ao pensamento do
d futuro.
O unive
erso come
eçou a ser visto com
mo um siste
ema com regras, qu e levou mais tarde
Newton
n a afirmarr que o universo funcciona sob princípios
p
matemático
m
os.
Em rigo
or, o prime
eiro cientis
sta tal com
mo agora entendemo
e
os ciência,, foi Galileu Galilei.
Para Einstein, ele
e foi o pai da
d física m
moderna, e pai da ciência modeerna.
Galileu Galileu, com
c
a sua famosa fra
ase Eppurr si muove,, também ttransgride. Põe em
mento mile
enar sobre o universo
o e a próprria Igreja.
causa o conhecim
Newton
n inauguro
ou um novo
o tempo, o tempo do progresso
o sem limitees. Ao ver o infinito
e ao e
entender as
a leis do universo,, Newton cria na prática a ideia do ilimitado.
Aristóte
eles via o univers
so sem p
princípio e sem fim
m, mas eesta ideia
a só foi
verdadeiramente assumida muito ma is tarde.
Com N
Newton a física
f
é co
olocada em
m causa! A vida é questionadda, mas o homem
continu
ua a ser o mesmo! É a mate
emática qu
ue valida o infinito pporque ela
a mesmo
parece não ter lim
mites. Até as ciência
as sociais e humana
as se convverteram à teologia
da mattemática! A estatístiica estabe
elece o qu
ue é regula
ar e irreguular, o normal e o
anorma
al. O bem
m e o mal
m
passa
am para a esfera da mateemática/es
statística,
abando
onando o seu
s carácte
er humano
o.
També
ém a maçã
ã de New
wton se co
onstitui numa trangressão. Poossiblita qu
ue o ser
humano pense que pode ch
hegar à om
mnisciência
a, ao conhecimento dde tudo. Não
N basta
conheccer, como é invocado
o pela prim
meira maçã
ã! Temos de
d conheceer tudo! O infinito e
o fracta
al unem-se
e no mesm
mo lugar! A física aproximou-s
se da mettafísica e as
a novas
perguntas da físiica ficam a aguardarr as respo
ostas da metafísica.
m
A perguntta “o que
havia a
antes do big-bang”
b
é incómod
da para muitos
m
físico
os, tal com
mo foi incó
ómoda a
pergunta feita a Santo Agostinho “o
o que fazia
a Deus antes da criaação?” ao
o que ele
respondeu “não sei”.
s
Esta resposta
r
h
humilde não serve pa
ara o actuaal cientista. Tem de
saber e diz que vai
v saber. É o caminh
ho triunfal da
d ciência que um diia tudo sab
berá!
A ideia do Criado
or parece não
n ter lug
gar na físic
ca ou na biologia conntemporâne
eas, mas
elmente Joseph Ratzinger tem
m razão quando
q
afirma que o ser hum
mano não
provave
pode sser apenass o produto
o de erross casuais como
c
é sugerido porr uma dete
erminada
correntte de pensamento en
ncimada po
or Jacques
s Monod.
t
ão coloca
a ao hom
mem probllemas éticcos funda
amentais.
Esta ssegunda transgress
Wittgen
nstein não vê na ciên
ncia a capa
acidade de
e resolver problema éticos. Ma
ais ainda,
a ciênccia, nas pa
alavras de Edgar Mo rin, coloca
a ao ser hu
umano novvos problem
mas, não
dando pistas para
a os resolv
ver, como pode ser documenta
d
ado com a clonagem e outras
intervenções na vida,
v
ou se
eja, com a terceira maçã.
As teorrias de Cop
pérnico, te
erreno prim
mordial ond
de cresceu a macieiraa cujo fruto
o caiu na
cabeça
a de Newto
on, poderia
am levar ass pessoas a crer que
e eram apeenas partes
s de uma
ordem natural, e não senh
hores da N
Natureza, o centro em
e torno dda qual a Natureza
3
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estava ordenada
a. A imporrtância dessta transgressão nã
ão é menoor que a maçã do
Paraíso
o. É uma ruptura com a idei a fascinan
nte: o hom
mem não está no centro
c
do
Universso! Que tra
ansgressão
o!
4.3. Te
erceira ma
açã. O conhecimento
o da criaç
ção de vida. A Caixaa de Pandora
O mundo actual está marcado pelo ssímbolo de
e uma emp
presa de teecnologia, a Apple.
A biote
ecnologia, a engenha
aria genéticca, a terap
pia genética
a, a manippulação genética ou
que o serr humano
qualque
er outra árrea de inte
erface cien tífica bem recente, permitiram
p
tivesse
e acesso a dimensõe
es da vida
a até aqui interditas. A própria criação deixou
d
de
ser algo para alé
ém da compreensão humana para
p
se transformar nnum acto que
q pode
ser mo
obilizado pe
ela nossa vontade. A
Aquilo que
e apenas há
h alguns aanos faria parte da
ficção ccientífica é hoje realidade. A cl onagem, a replicação de célulaas em labo
oratório e
outras técnicas afins,
a
faze
em parte d
do nosso vocabulári
v
o diário, bbanalizando o acto
nte, que é a própria criação da vida. Se
e antes criaar era um desígnio
mais trranscenden
divino e corrigir uma capacidade hu mana, hojje parece que o hom
mem tamb
bém quer
assumiir o papel de
d criador de vida.
Dalai-L
Lama, inde
ependentemente de qualquer outro juíz
zo que poossamos fazer
f
em
relação
o à sua dou
utrina religiosa, é mu
uito feliz qu
uando afirm
ma que se o cientista
a verificar
que a investigaçção em qu
ue está en
nvolvido é susceptív
vel de preejudicar os
s outros,
devido ao sentim
mento de re
esponsabil idade, dev
verá desisttir dela. É ppor esta ra
azão que
o juízo ético conssubstancia
ado na que
estão “até onde é qu
ue podemoos ir” é de extrema
comple
exidade ne
este nosso mundo on
nde os ava
anços técn
nicos pareccem resolv
ver todos
os son
nhos maiss ousados
s, convida ndo-nos a cometerr todos oss devaneios, num
genuíno eros científico que
e nos pode
erá levar à incapacidade de doomínio dos
s próprios
produto
os do gén
nio humano
o, abrindo
o de par em
e par a Caixa
C
de Pandora da
d nossa
existên
ncia. Por exemplo,
e
a biotecnollogia aplic
cada ao de
esporto pooderá ser uma das
chavess para abriir essa mítica caixa,, com todo
os os risco
os inerentees a tal tomada de
decisão
o.
er, o home
em existe. Não se lim
mita à sua dimensãoo física e biológica,
b
Mais do que vive
constru
uindo um novo
n
mundo, um mun
ndo necess
sário à sua
a existenciaa
opológica, encontram
e
mos Delfim Santos, fillósofo e peedagogo português
p
Nesta llinha antro
que vivveu entre 1907 e 19
966, ao ad iantar que
e o homem
m é o únicoo ser vivo que não
encontra meio ad
dequado, ao
a contrár io do que acontece ao animal ; mas que
e, criando
um me
eio que não
o lhe é dad
do, a si pró
óprio se crria estruturrando novaas formas artificiais
de com
municação,, de comunhão, de h
habitação, de alimen
ntação e dde correspo
ondentes
modos de actividade lúdica.
A técnica é um
m produto
o do esp írito huma
ano, send
do muito mais do que um
instrum
mento, aprroximando
o-se quasse da ess
sência hu
umana. É uma im
mportante
dimenssão da vid
da human
na, tornand
do-se difícil separa
ar desta a arte de produzir
determ
minados arttefactos ou
u modos d
de vida. O homo fa
aber continnua bem presente,
p
apresentando-se a cada mo
omento da
as nossas vidas.
v
É notórrio o aume
ento de imp
portância d
da técnica nas nossa
as vidas, seendo esta evolução
irreverssível. Penssar um mu
undo desp
provido das
s mais soffisticadas ttecnologias parece
3
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ser uma impossib
bilidade. Todos os diias somos sujeitos da técnica nno seu ma
ais amplo
espectrro, seja nas
n
deslo
ocações p
para o em
mprego, a utilizar aas tecnolo
ogias de
informa
ação e com
municação
o, seja em pequenos
s gestos do
o quotidianno, como é o caso
da utilizzação de um simple
es aparelho
o de micro
o-ondas pa
ara aqueccer ou conffeccionar
alimenttos. Os ge
estos rotine
eiros estão
o de forma crescente
e impregnaados de tecnologia.
Sem a técnica a vida torrnar-se-ia muito difíícil. Ao qu
ue parece tudo se encontra
invadid
do pela teccnologia, assumindo--se esta co
omo um be
em de prim
meira nece
essidade.
Já o im
mortal Aristóteles alud
dia a estass necessidades, cham
mando a nnossa atenção para
a difere
enciação entre
e
instru
umentos de
e produção
o e instrum
mentos de acção. A presença
p
da técn
nica torna-sse inegáve
el nesta an
nálise aristo
otélica.
Foi talvvez balizad
do pela co
onsciência da importtância da tecnologiaa nas noss
sas vidas
que levvou Yves Michaud
M
affirmar que l’homme est
e un anim
mal techniccien, tendo
o ousado,
sem grrandes dúvvidas, afirm
mar que a h
humanidad
de e a técn
nica deverãão ser apre
eendidas
em co
onjunto, co
onferindo assim à técnica uma
u
dime
ensão muiito para além da
instrum
mental, parrecendo qu
uerer entra
ar com nitidez no ca
ampo de uuma justific
cação de
sinal ontológico. Por vezes
s, talvez ccom algum
m radicalism
mo concepptual, técnica e ser
surgem
m de tal forrma ligados
s que se to
orna difícil conceber uma sem a outra entidade. É
por estta linha de
e raciocínio que Micchel Serre
es adianta que vida e técnica
a tendem
conjunttamente pa
ara a totipo
otência, qu
ue estamo
os perante um tema ffascinante que tem
de ser analisado sem preco
onceitos de
e ordem alguma.
A tecno
ologia mud
dou o noss
so mundo p
possibilitan
ndo a eme
ergência dee um novo
o homem:
um homem com
m uma outtra concep
pção de espaço,
e
qu
ue se podde anular com um
uma tecla de compu
utador; com
m uma outtra percepçção de tem
mpo, que
simpless clique nu
se redu
uz à sua expressão
o infinitesim
mal, que cria
c
– pala
avra estrannha – o não-lugar,
onde estamos se
em estar. A tecnologia
a desenvo
olveu outro homem, ooutra antro
opologia.
Admito
o algum fundament
f
alismo ne
esta visão
o transcen
ndental daa técnica, mas é
inspirad
da por muitos
m
auttores que a vêem como uma promeessa em prol da
humanidade. Fe
ernando Savater
S
a
acredita que a téc
cnica é a nossa empresa
oriamente humana. Ainda
A
este
e filósofo espanhol
e
convida-no
c
os para a reflexão,
definito
lembrando uma obra do sociólogo
s
francês Michel
M
Serrres, intitulaada Qu’es
st-ce que
l’humaiin? Le tem
mps humain
n: de l’evol ution créatice au cré
éateur d´évvolution. Aq
quilo que
a evolu
ução criado
ora demora milhões de anos a produzir, o homem consegue
e (re)criar
num brreve lapso temporal.
Na ópttica atrás apontada, um braço
o robótico é expres
ssão da evvolução nu
um curto
período
o de tempo
o induzido pelo home
em quando
o compara
ado ao tem
mpo necess
sário que
levaria um ser viivo a “adquirir” tal b raço de fo
orma evolu
utiva. Essee braço po
oderá ser
ópia da natureza – Aristóteles
A
admitiu es
ssa possibilidade na sua Física
a quando
uma có
discutia
a a técnica
a – mas a velocidade
v
e com que o faz é ex
xtremamennte elevada
a quando
comparada com os
o ritmos normais
n
da
a referida natureza.
n
Mas a tecnologia pode se
er vista a inda atrav
vés de um
ma outra fforma. As ciências
humanas podem tentar com
mpreenderr a relação entre a téc
cnica com a própria evolução
das socciedades. O impacto
o das tecno
ologias da
a informaçã
ão e de coomunicação alterou
por co
ompleto as
a socied
dades, co
onferindo ao ser humano novas e amplas
possibilidades de
e conhecim
mento, pod
dendo ass
sim modificar-se, moodificando o meio.
3
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Estou ccerto que o mundo de
d hoje não
o é aquilo que foi perrspectivad o no passa
ado mais
recente
e. O desen
nvolvimento tecnológ
gico reperc
cute-se na aceleraçãão da muda
ança das
socieda
ades e do homem, o que leva a que que
estionemos
s inúmeross aspectos
s que até
agora p
pareciam intocáveis. A educaçção é um desses
d
asp
pectos. Nuunca como
o agora o
ideal da
a Paideia, isto é, a elevação
e
d
do ser hum
mano atravé
és da cultuura e da ed
ducação,
se colo
oca com tanta
t
impo
ortância fa
ace a uma
a certa de
esumanizaçção que a própria
tecnolo
ogia pode impor ao homem.
Outro a
aspecto críítico nesta mudança provocada
a pelo desenvolvimeento tecnoló
ógico é a
noção d
de fronteirra. Por esta
a entidade
e muitas pe
essoas morreram ao longo dos
s tempos.
Os quiilómetros demarcados pelas fronteiras entre os diversos países po
odem ser
muito b
bem contabilizados em
e número
o de morto
os. Houve países, e infelizmen
nte ainda
há, que
e construííram muralhas para se demarrcarem. Noutros tem
mpos o Im
mpério do
Meio fê
ê-lo. Mais tarde,
t
quas
se no nossso tempo, a antiga República
R
D
Democrátic
ca Alemã
também
m o fez. Hoje,
H
triste
e sinal do
os tempos,, os Estad
dos Unidoos e Israell querem
afastarr os seus vizinhos mexicanos
m
e palestin
nianos atra
avés de noovas mura
alhas. As
lições d
da história não foram
m aprendida
as.
No tem
mpo presen
nte a Internet, enqua
anto produ
uto impress
sionante d o espírito humano,
não recconhece lim
mites frontteiriços, ina
augurando
o uma cultura virtual que a todos (bem,
apenass alguns) atinge, ajudando a edificar um homem novo, uum homo sapiens
sapienss a que qualquer
q
dia
d teremo
os de acre
escentar algum
a
sufiixo design
nativo de
ciência
a e de téccnica, um
ma vez qu
ue estas condiciona
c
m fortemeente o sa
aber e a
sapiênccia invocad
dos pelo duplo sapie
ens.
Se o binómio ciê
ência e téc
cnica evolu
ui, também
m estes conceitos nãão são está
áticos ou
absoluttos, evoluindo em concomitâ
ância. Se a física moderna
m
tteve o co
ondão de
quebra
ar a ideia do
d determiinismo abssoluto e co
om isso prrovocar um
ma outra revolução
científicca, outra perturbaçã
ão tem sid
do estimula
ada pelo reagrupam
mento de inúmeros
i
ramos do saber, como muitto bem noss alerta Ed
dgar Morin. Embora nnão me as
ssumindo
como p
particular adepto
a
da
as ciênciass da comp
plexidade, não tantoo por elas mas por
algum uso indevido dessa expressão
e
o que pode
e legitimar a ausênciaa de um ve
erdadeiro
sentido
o de respo
onsabilidade, reconhe
eço a sua capacidad
de integraddora do ho
omem no
cosmoss, isto é, a tentativ
va de com
mpreenderr o homem
m na suaa totalidade e não
espartilhado por saberes
s
he
erméticos.
Voltemos à nosssa maçã
ã. As ma
açãs de Eva e de
e Newtonn convoca
am duas
transgrressões. Esta
E
nova maçã, a Apple, também comporta uuma trans
sgressão.
Provavvelmente será a mais
s importan
nte porque
e entra no domínio dda violação
o do acto
de cria
ar. Criar de
eixou de ser
s um actto divino para
p
poderr ser efecttuado pelo
o homem
sem ne
enhuma vig
gilância ética. Se Evva conhece
eu o bem e o mal e aassim deciidir o seu
comportamento, agora o próprio
p
ma
al pode se
er transmitido para a vida. Com
C
esta
possibilidade de criar vida já
j com o ffermento do
d mal, não
o mais se torna nece
essária a
primeirra maçã da
a nossa me
etáfora. O bem e o mal
m deixam
m de ser frruto da con
nsciência
humana para passsarem a fazer parte
e do patrim
mónio genético hum ano. Que perigosa
maçã é esta posssibilitada por possíve
eis desvario
os da Apple…
O ser h
humano co
omeça a perder dign
nidade, ten
ndo um pre
eço como ttem qualqu
uer coisa
desprovida de dig
gnidade. Mais
M
do qu
ue nunca, é fundame
ental recupperar o con
nceito de
3
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dignida
ade huma
ana proposto por K
Kant. A dignidade
d
deverá vvoltar a ocupar
o
a
centralidade da existência
e
humana.
h

5. CON
NCLUSION
NES Y DISCUSIÓN
Três dos mais importante
es aconteccimentos do
d desenvo
olvimento humano tê
êm como
o a maçã. Este fruto
o aparece ssimbolizan
ndo o conh
hecimento humano e com ele
símbolo
as transgressõess efectuada
as pelo hom
mem:
1.
A prrimeira ma
açã simboliiza a origem do conh
hecimento.
2
2.
A se
egunda ma
açã traduz a origem do
d conhec
cimento dass leis do universo.
3
3.
A te
erceira ma
açã indica
a a possib
bilidade do
o homem criar vida
a e vida
humana ou
u, pelo me
enos, a ma
anipular a sua
s criação
o.
A prime
eira maçã correspon
nde ao mo
omento em
m que o ho
omem deccide não aceitar
a
as
limitaçõ
ões da sua
a existência. Passa a deter o conhecime
c
ento, não sse limitando ao seu
puro da
ado, perde
endo a sua inocência primordial.
a matemáttica, postulando que a verdade
A segunda maçã representa a certeza
e é aquilo
ode ser co
onfirmado pela
p
experriência. A primeira maçã,
m
o beem e o ma
al, não é
que po
traduzid
da por um algoritm
mo matem
mático. Be
em e mal não sãoo nada porque
p
a
matemática não os pode prever!
p
Essta maçã revela
r
as leis do uniiverso, obv
viamente
matemáticas, insstaurando uma
u
nova visão do homem,
h
o racionalism
mo. O serr humano
perde a sua centrralidade no
o cosmos, passando
o a ser apenas mais uum seu ele
emento.
A terce
eira maçã da
d nossa metáfora
m
evvidencia que a criaçã
ão de vidaa já caiu no
o domínio
humano, abandonando o se
eu carácte
er insondáv
vel, entrand
do no cam
mpo das rea
alizações
humanas. Parece que a vida,
v
toda a vida, in
nclusive a humana, é um pro
oduto de
laborattório, perde
endo a sua
a dignidad
de, entrand
do no reino
o das coissas, e por tal tendo
eço.
um pre
omás de Aquino,
A
na
a sua Sum
ma Teológica, discutte se o seer humano
o no seu
São To
estado de inocência era imortal, co
oncluindo que
q
não. Não podeerá a quarrta maçã
estabelecer a imo
ortalidade humana, ttransportan
ndo o homem para uum estado que nem
dor concebeu? A busca da im
mortalidad
de é uma constantee nos discursos da
a Criad
terceira
a maçã. Ainda não se
e concretizzou, mas a macieira humana é muito prod
dutiva…
Finalme
ente, o de
esenvolvim
mento hum
mano pode
e ser comparado a uma cebo
ola. Sim,
agora n
nesta metá
áfora de fru
utos usam
mos a cebo
ola que tem
m muitas peequenas camadas,
c
mas qu
ue no fim formam
f
um
m importan
nte volume
e. Cada ma
açã significca uma camada no
nosso d
desenvolvimento, mas o ser h
humano nã
ão é um en
nte acabaddo. A sua evolução
continu
ua, pelo que
q
podemos perg untar: Qu
ual será mesmo
m
a quarta maçã?
m
A
imortalidade? Qu
ue nova transgresssão signifiicará esta
a maçã? Q
Que limite
es serão
ultrapassados? Fará
F
sentido ainda fa lar de um ser
s criado à imagem do Criado
or?
A conssciência histórica do
o ser huma
ano possib
bilita ter presente
p
deentro de si
s todo o
passad
do da hum
manidade. Cada
C
hom
mem actual “come” as
a três maaçãs. Somos homo
sapienss sapienss, pelo que
q
nos sabemos possuido
ores de cconhecime
ento, do
conheccimento sim
mbolizado pelas três maçãs.
3
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Nota fin
nal
A ideia
a para esta
a conferên
ncia ocorre
eu em Mú
úrcia. O te
exto foi esscrito no Porto,
P
em
Manaus, em Lua
anda e foi concluído
o no quartto de um hospital. P
Por tal, é um texto
viajado
o e sofrido…
…
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