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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação é apresentar e discutir os conceitos específicos de 

temporalidade e de historicidade presentes nas ideias e obras do físico-químico russo – 

naturalizado belga – Ilya Prigogine (1917-2003). Por meio da análise crítica 

bibliográfica, buscou-se abordar o contexto cultural e histórico da vida de Prigogine, 

destacando as ideias e os interlocutores que o influenciaram e que também foram 

refutados por ele. Foram analisadas as críticas que Prigogine teceu a determinados 

aspectos do modelo científico fundamentado nas implicações da mecânica newtoniana. 

Foi apresentado e debatido o ponto de vista prigoginiano de uma nova ciência em 

metamorfose, evidenciando novas perspectivas de entendimento da realidade, por meio 

da termodinâmica, da teoria da relatividade, da mecânica quântica e das estruturas de 

sistemas de não equilíbrio. Dessa nova visão científica, defendida por Prigogine, 

destaca-se um novo conceito de temporalidade, caracterizado essencialmente pela 

irreversibilidade, o que possibilitou uma nova dimensão para a historicidade, que, 

segundo esse autor, está presente em todos os níveis da existência – da matéria ao 

universo. Sendo bastante amplas e profícuas, as ideias prigoginianas possibilitaram uma 

maior aproximação entre a Física e a História, uma vez que, ao conceber uma natureza 

irremediavelmente atravessada pela temporalidade irreversível, essa temporalidade traz 

consigo uma historicidade, uma distinção entre o passado e o futuro, entre o antes e o 

depois. Isso possibilitou certa historicização da Física, aproximando-a de questões 

características da própria História. Nesta dissertação, visou-se a abordar esses novos 

paralelos e diálogos entre essas duas áreas do saber. 

 

Palavras-chave: Ilya Prigogine, tempo, temporalidade, historicidade, Física, História. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this dissertation is to bring forward and discuss specific concepts of 

temporality and historicity presented in the works of the Belgian-naturalized, Russian-

born physical chemist – Ilya Prigogine (1917-2003). This has been done by addressing 

the cultural and historical context of Prigogine’s life through a critical bibliographic 

analysis and by underscoring the ideas and interlocutors which have influenced him, as 

well as those refuted by him. Criticisms made of certain aspects of the scientific model 

based on the implications of Newtonian mechanics were analyzed and explored. The 

Prigoginian viewpoints of a new science in constant change were presented and 

discussed, clearly noting new perspectives of understanding reality through 

thermodynamics, relativity theory, quantum mechanics, and studies of unstable systems. 

Through this new scientific overview supported by Prigogine, a new concept of 

temporality stands out, essentially characterized by irreversibility, which has led to a 

new dimension for historicity that according to the author is present in all levels of 

existence – from matter to the universe. Prigoginian ideas have enabled a closer 

relationship between physics and history, since an irrecoverably crossed nature is 

conceived through irreversibility, which in itself brings historicity – a distinction 

between the past (before) and the future (after). This has permitted historicizing of 

physics; thus approaching issues of its own historical characteristics. This dissertation is 

aimed to address these new parallels and dialogs between these two fields. 

 

Keywords: Ilya Prigogine, time, temporality, historicity, physics, history. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação tem como objeto de pesquisa os conceitos de temporalidade 

e historicidade na obra de Ilya Prigogine (1917-2003), físico-químico russo que se 

dedicou aos estudos de sistemas instáveis, de não equilíbrio, elaborando uma visão 

científica significativamente distinta da predominante em seu período. Aborda-se a 

visão específica desse cientista sobre o tempo – o seu conceito e as suas atribuições 

como a irreversibilidade, a assimetria, o indeterminismo – e como essa perspectiva se 

relaciona com o caráter probabilístico, com a ideia de incerteza e, principalmente, com o 

conceito de historicidade. As concepções prigoginianas abrem um rico leque de 

possibilidades de estabelecimento de relações com a História, como área do 

conhecimento e instrumento racional de inteligibilidade da realidade. 

 Reencontrar a temporalidade na Física, proposta e trabalho de Prigogine, é 

pensar em um mundo não regido apenas pelas leis deterministas, mas sim aberto à 

criatividade, à liberdade e ao novo. É importante ressaltar que essa pesquisa delimita, 

principalmente na obra de Ilya Prigogine, os temas da irreversibilidade e do caráter 

probabilístico inerentes ao conceito de temporalidade desse cientista, que, ao defender o 

seu caráter irreversível, possibilitou um novo e profícuo diálogo teórico entre Física e 

História. Mas o que há de novo na visão de Prigogine sobre a temporalidade? Esse 

cientista – que possuía uma vasta formação humanística –, diferente da visão teórica da 

física newtoniana, da relatividade e da mecânica quântica, introduziu a temporalidade 

no coração da Física, o que por si só já é inovador e extremamente controverso para 

muitos. 

 As ideias prigoginianas possuem uma grande abertura de aplicabilidade, 

devido ao seu campo de significação consideravelmente vasto. Inúmeros autores, de 

diversas áreas, abordaram e utilizaram as concepções prigoginianas no campo da ciência 

e da Física. Filósofos, cientistas, sociólogos, economistas, entre outros, discutiram sua 

G01
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obra e relacionaram-na com determinados aspectos de seus saberes específicos. No 

campo da filosofia, ressaltam-se as articulações e referências realizadas por Schöpke 

(2009), que retratou a noção de temporalidade de Prigogine, inserindo-a em um amplo 

debate sobre o tempo e o movimento da matéria. Outras importantes observações sobre 

a obra de Prigogine e de sua implicação no pensamento filosófico, destacando a relação 

entre o homem e a natureza, encontram-se em Weber (1986), que, além de apontar um 

resumo geral das ideias prigoginianas, apresenta uma entrevista com ele, esclarecendo 

alguns pontos importantes de sua cosmovisão. 

 Na bibliografia sobre as ideias de Prigogine, destacam-se as relações feitas 

por Ibáñez (2010) entre os conceitos de irreversibilidade e de historicidade presentes na 

concepção de Prigogine e de Santo Agostinho sobre a temporalidade. Também se 

podem mencionar as observações sobre os pertinentes desdobramentos da 

temporalidade prigoginiana no campo epistemológico, realizadas por González (2008) e 

por Moscovici (1996). No campo da Sociologia e da História, ressaltam-se algumas 

importantes ideias do sociólogo Wallerstein (2003), que cotejou o pensamento do 

historiador Braudel com o de Prigogine. Na obra de Justiniano (2004), tem-se o 

estabelecimento de uma relação entre as concepções de tempo de Newton, Einstein, 

Prigogine e Hawking e os modos de se fazer história. No debate sociológico e 

epistemológico, as observações de Almeida (2004) chamam a atenção para a 

importância da visão prigoginiana da ciência como uma metamorfose. 

 Na área da Física, as principais concepções e teses prigoginianas são 

debatidas por Massoni (2008), sublinhando as contribuições delas para a Filosofia da 

ciência. Piettri (1994) refletiu sobre a negação da temporalidade pela ciência clássica e 

como a obra de Prigogine buscou resgatá-la. Em todas essas obras, os conceitos físicos 

mais importantes utilizados por Prigogine foram abordados e relacionados com 

temáticas filosóficas, principalmente. O tema desenvolvido nesta dissertação implica 

possíveis relações mais estreitas entre Física e História. Especificamente, tal temática, 

com esse foco assim delimitado, não foi encontrada na bibliografia pesquisada e 

estudada. Todavia, consideráveis inferências foram realizadas a partir das ideias e das 

obras desses autores mencionados e, principalmente, das obras do próprio Prigogine, 

possibilitando avançar no tema proposto. 

 Busca-se com essa temática, sobre a qual se pretende dialogar, trazer à tona 

uma variada gama de questões subjacentes e pertinentes. A temporalidade de fato 

existe? Ou se trata de uma ilusão? O passado e o futuro são equivalentes, como afirma a 
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física newtoniana, ou são distintos, como creem algumas novas correntes da Física? 

Que relação pode existir entre essas duas maneiras de enxergar a temporalidade? Seria a 

temporalidade uma construção teórica ou real, ou, intrincadamente, ambas? Qual é o 

papel da temporalidade? Conquanto não se tenha essas respostas nem sequer um 

sistema intelectual fechado de abordagem sobre elas, é possível, contudo, avançar no 

debate em determinadas áreas, utilizando-se do diálogo com as ideias de Prigogine 

sobre tais questões. 

 Ao introduzir a temporalidade irreversível como fundamento predominante 

da Física, Prigogine possibilitou à ciência um novo estatuto de conhecimento. Porém, de 

que forma a temporalidade irreversível, presente na maioria dos sistemas físico-

químicos, pode relacionar a historicidade da matéria e da natureza com a historicidade 

das relações humanas? A natureza, ao narrar – no sentido metafórico – uma história, 

somente poderá ser compreendida através de um diálogo narrativo. Essa situação 

aproxima a Física da História. 

 O caráter irreversível atribuído ao tempo por Prigogine pode ser relacionado 

ao evento, enquanto categoria histórica. O caráter probabilístico intrínseco à nova 

estrutura da Física, que leva em conta a temporalidade irreversível, abre espaço ao 

surgimento do novo, que também é uma categoria presente no processo histórico. Esse 

tempo, defendido por Prigogine, consideravelmente diferente do tempo absoluto e 

reversível da física newtoniana (clássica), é transitório e mutável, mas também possui 

dimensões de permanências e de regularidades, inserindo e ampliando, como nunca 

antes, a historicidade na natureza. 

 Tendo como base a análise bibliográfica utilizada nesta pesquisa e as 

questões levantadas ao se propor o tema, o objetivo central é demonstrar que o caráter 

irreversível do tempo para Prigogine relaciona-se essencialmente com o conceito de 

historicidade. Temporalidade e historicidade são indissociáveis e essas duas categorias 

são fundamentais como constituintes da própria matéria, da natureza e do universo. 

Objetiva-se também mostrar que essa nova visão é resultado de uma metamorfose da 

ciência e não de uma “crise” ou ruptura paradigmática.  

 Almeja-se evidenciar os paralelos e os diálogos enriquecedores entre a 

Física e a História, relacionados com a transformação vivenciada pela ciência. Tanto 

uma como a outra área do conhecimento são perpassadas pela temporalidade e pela 

historicidade. Um dos desideratos da investigação é enxergar como o conceito 

prigoginiano de temporalidade possibilita uma nova visão da realidade e da ciência, que 
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pode estar intimamente relacionada à história no aspecto da historicidade das coisas, dos 

seres, dos atos, dos fatos, da transitoriedade, da transformação e da permanência, do 

aleatório e do provável. 

 O termo temporalidade, utilizado nesta dissertação, representa a qualidade 

de ser temporal. Entretanto, comumente, vários autores, cujas ideias e cujos conceitos 

serão discutidos, usam de forma recorrente a palavra tempo, como algo substantivado. A 

repetição da palavra tempo, principalmente no senso comum, e sua ampla utilização 

colaboram para a sua reificação, o que se almeja evitar. Todavia, o que se quer é 

abordar a temporalidade como qualidade (estado de ser temporal) e não o tempo como 

“coisa” existente por si só, o que pode nos conduzir até mesmo à sua fetichização 

(VALENCIA GARCIA, 2007, p. 16). Assim como não se busca aqui reificar o tempo, 

ele não é pensado como um joguete de fantasias filosóficas, uma vez que existem vários 

“dizeres” sobre ele, haja vista que a sua experiência é mediada por um sistema 

simbólico, não possuindo um “ser” apreensível (REIS, 1994, p. 10). Contudo, de acordo 

com os pontos de vistas dos autores que serão retratados e com as suas várias escritas, 

utilizar-se-á o termo tempo conforme ele foi usado originalmente. 

 Ressalta-se nesta pesquisa que o devir é inerente ao processo dinâmico da 

própria natureza, da própria existência e é coincidente, de forma múltipla, com o devir 

histórico ampliado e transcendente, não restrito apenas ao mundo humano. Não se trata 

de confundir ou de coincidir propositadamente as ciências da natureza com a história 

das ciências ou da natureza, mas de abordar a perspectiva defendida por Prigogine de 

que a história está presente na própria matéria, consequentemente, na realidade das 

coisas que existem. Assim, muito além das compartimentações que fragmentam a nossa 

compreensão da vida, busca-se estabelecer entre Física e História um elo através do 

tempo irreversível. 

 As discussões que serão tratadas ao longo destas páginas resultam de uma 

pesquisa teórica alicerçada numa metodologia de análise bibliográfica que leva em 

consideração as ideias e obras de Prigogine
2
, além de pontos de vista de outros 

                                                 

2
 É importante ressaltar que algumas importantes obras de Ilya Prigogine foram escritas em parceria com 

Isabelle Stengers (1949-), química e filósofa da natureza, nascida em Bruxelas, Bélgica. Muitas ideias, 

perspectivas e abordagens são compartilhas pelos dois nessas obras que serão mencionadas e discutidas 

nesta dissertação. Stengers possui um importante e extenso trabalho, no qual buscou utilizar uma 

linguagem acessível e com um tom de refinamento irônico, envolvendo as questões epistemológicas, os 

mitos da ciência, os aspectos culturais em volta das investigações científicas, as transformações do olhar 

sobre a natureza. Além das obras com Prigogine, que serão apresentadas no capítulo 1, ela publicou 

outros livros, como: Cosmopolítica I (2001) e Poder e invenção: situando a ciência (1997). 
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cientistas e filósofos que discutem suas ideias, quer de forma direta, quer de forma 

indireta. 

 A base teórico-bibliográfica desta pesquisa está fundamentada 

principalmente nas obras de Ilya Prigogine, seja em livros, seja em artigos ou em 

entrevistas. Em parceria com Stengers, os livros A nova aliança: metamorfose da 

ciência (1997) e Entre o tempo e a eternidade (1992) foram fulcrais para o 

entendimento mais profundo das ideias e teses defendidas por Prigogine e por sua 

coautora. Na obra O fim das certezas – tempo, caos e as leis da natureza (1996), escrita 

também em colaboração com Stengers, encontra-se um embasamento teórico bastante 

consistente que propõe uma verdadeira reformulação da ciência. Na obra As leis do caos 

(2002), situa-se uma das teses de Prigogine: a de que o caos amplia a noção de lei da 

natureza e está, diferentemente do que se pensa no senso comum, associado a um novo 

tipo de ordem. Outras obras de Prigogine foram importantíssimas para o entendimento 

do seu pensamento e também para o enriquecimento teórico que pretendemos discutir, 

como: O nascimento do tempo (1988), Ciência, razão e paixão (2009) e El 

redescubrimiento del tiempo (1992). 

 Alguns autores foram importantes interlocutores, visto que suas ideias 

podem ser relacionadas à obra de Prigogine. Um exemplo, no campo da filosofia, foi 

Henri Bergson (1859-1941), que, com seu conceito de tempo e duração e também com 

suas críticas à ciência clássica, foi uma forte influência para Prigogine. No campo da 

História, buscou-se estabelecer alguns paralelos entre as categorias históricas criadas 

por Koselleck (1923-2006) e alguns conceitos de Prigogine. 

 Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos. No primeiro 

capítulo, discorre-se sobre os aspectos da vida de Prigogine como indivíduo de uma 

determinada sociedade e cultura, como um cientista que dialogou com o conhecimento 

científico e filosófico de um período, refutando algumas visões e posições teóricas 

predominantes, e que propôs outras inovadoras maneiras de enxergar-se a ciência, a 

natureza, a vida e o tempo. Para muitos, essas novas perspectivas de Prigogine são 

verdadeiramente polêmicas; para outros, revolucionárias. A fim de se entender a 

temporalidade de Ilya Prigogine, foram investigados os principais aspectos de sua 

biografia, trajetória, influências, tendências.  

 No capítulo segundo, faz-se uma abordagem e caracterização da física 

clássica, newtoniana, visto que ela será essencial para as discussões teóricas e para as 

propostas de transformações e inovações de Prigogine, muitas visando a um novo olhar 
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e a uma reformulação dessa física newtoniana
3
. Prigogine aponta para uma nova 

concepção da ciência, que já não considera aquela física como padrão de entendimento 

do universo e da natureza, porém, enxergando-a como válida para determinadas 

situações e não mais universal como antes. No segundo capítulo, são apresentadas 

também as transformações da ciência a partir do final do século XIX, com a 

termodinâmica, e do início do século XX, com a teoria da relatividade e a mecânica 

quântica. Demonstra-se como essas novas teorias científicas trouxeram um novo 

panorama de entendimento da própria ciência, da realidade e da natureza.  

 Também são expostas e discutidas, ao longo do segundo capítulo, as 

inovações teóricas trazidas por Prigogine com os seus estudos sobre as estruturas 

dissipativas – o que lhe resultou o prêmio Nobel de Química, em 1977 –, a 

instabilidade, a irreversibilidade, o caos, entre outros. As novas pesquisas da ciência 

contemporânea se configuram, segundo o próprio Prigogine, numa verdadeira 

metamorfose da ciência, extrapolando a visão clássica e elaborando uma nova visão 

alicerçada em conceitos como probabilidade, indeterminismo, irreversibilidade, não 

equilíbrio, complexidade, entre outros, dando um novo sentido às “leis da natureza”. No 

término do segundo capítulo, é abordada a concepção prigoginiana de temporalidade, 

mostrando como o reencontro da ciência com o tempo pode ser uma base de superação 

da dicotomia entre as áreas do saber e como essa nova noção de tempo pode resultar em 

novas visões sobre a própria realidade física. 

 Em seguida, no capítulo terceiro, são discutidas as implicações e os 

desdobramentos dessas novas ideias das ciências da natureza, particularmente no campo 

da Física, no âmbito das ciências humanas, especificamente da História, por meio do 

conceito atribuído ao tempo ou à temporalidade. Busca-se estabelecer a relação que essa 

temporalidade implica à realidade histórica de todos os fenômenos e coisas existentes, 

delineando uma visão que não nega mais a historicidade presente na natureza e no 

universo como um todo, possibilitando uma nova aliança (diálogo) entre o homem e a 

natureza, cujo elemento unificador é o tempo ou a temporalidade. Nesse capítulo, o 

mais desafiador dessa trajetória, busca-se entender que a temporalidade pode ser 

                                                 

3
 Ressalta-se que, em suas obras, Prigogine extrapolou as características da física newtoniana para o 

conceito de ciência clássica. A mecânica newtoniana, pilar dessa Física, impôs a visão científica de 

mundo na cultura ocidental do século XVII ao início do século XX (BEN-DOV, 1996, p. 12). Em várias 

passagens de seus livros, Prigogine analisou a física newtoniana e, em determinados aspectos, criticou-a. 

Porém, ele usou o termo ciência clássica de forma generalizada como aquela ciência que tomou como 

modelo a física newtoniana e, dessa forma, ele utilizou a expressão ciência clássica no lugar de física 

newtoniana por várias vezes, ultrapassando o uso original de sua abordagem para aquela Física. 
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apreendida como uma ponte inteligível que nos leva a uma historicidade estendida à 

matéria, à natureza e ao universo. O devir histórico, através da análise teórica proposta 

por Prigogine, está presente na realidade de tudo o que existe. Já não fazemos mais 

parte de um mundo determinado, reversível e a-histórico. O caráter probabilístico, a 

irreversibilidade, a história e o novo estão presentes nessa concepção prigoginiana de 

historicidade. 

 No final do terceiro capítulo, destaca-se a metamorfose implícita nessa visão 

prigoginiana: a de que a Física, que desde o século XIX tinha se transformado no 

paradigma modelo para as ciências humanas, em particular para a História, agora, no 

novo contexto da ciência contemporânea, tem, cada vez mais, se historicizado. Com a 

inserção da temporalidade em todos os níveis da realidade, a Física de hoje, na 

concepção de Prigogine, não nega mais seu caráter de devir, não nega mais a sua 

historicidade.  
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CAPÍTULO 1 

ILYA PRIGOGINE EM SEU CONTEXTO 

 

 

1.1. O contexto filosófico, cultural e científico da formação intelectual de 

Prigogine 

 

 O tempo existe. Essa é uma clara convicção defendida pelo físico-químico 

Ilya Prigogine e, como tal, sendo algo real, o tempo deve ser um objeto da ciência e 

deve ser inserido dentro da estrutura de compreensão e de inteligibilidade do quadro 

teórico científico, ocupando uma posição fundamental. Qual é o significado dessa visão 

de mundo? Qual é o papel cultural representado por essa perspectiva? Como esse 

cientista chegou a essa convicção, que traz, por si só, inúmeros desdobramentos para 

várias áreas do saber? Sem dúvida alguma, as suas ideias e teorias são resultantes de sua 

originalidade e de sua marca pessoal como cientista e pensador; entretanto, elas estão 

umbilicalmente interligadas a um determinado contexto filosófico, cultural e científico 

que foi, inexoravelmente, importante para a sua formação intelectual. 

 Neste primeiro momento, será abordado o contexto no qual Prigogine se 

inseriu e do qual foi interlocutor. Seus dados biográficos, sua trajetória de vida e sua 

produção científica serão esmiuçados no subcapítulo seguinte. Por ora, interessa 

entender as principais características da corrente, do fluxo em que esse cientista emergiu 

com suas ideias e teorias. 

 Licenciado e doutorado em Química e Física pela Universidade Livre de 

Bruxelas, em 1941, Prigogine recebeu a decisiva influência intelectual de dois de seus 

professores: Theophile de Donder (1872-1957), doutor em ciências físicas e titular do 

curso de termodinâmica teórica, e Jean Timmermans (1882-1971), experimentador 

interessado nas aplicações da termodinâmica clássica às soluções líquidas e, mais em 

geral, aos sistemas complexos. Entretanto, desde a adolescência, ou seja, antes da 

G01
Caixa de texto
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formação científica e durante toda a sua vida intelectual, esse autor buscou constituir 

uma ampla base de conhecimento humanístico. Ele mesmo destacou, em alguns de seus 

livros e em várias de suas entrevistas, o seu grande interesse pelas áreas da História, 

Arqueologia, Música e Filosofia. Também revelou que, antes de iniciar sua carreira 

científica, estava convencido, na juventude, de que iria estudar Direito; porém, no 

decorrer de seus estudos, interessou-se pela Psicologia que, por sua vez, abriu-lhe as 

portas para a Biologia. Do campo da Biologia, os passos dados para o caminho da Física 

e da Química foram rápidos (PRIGOGINE, 1988, p. 15-16). 

 Com um alicerce de estudos humanísticos clássicos do grego e do latim, 

com interesses diversificados pela arte – com destaque para a arte primitiva, da qual foi 

colecionador, e para a música, tornando-se um exímio pianista – e pelas questões e 

reflexões humanas, Prigogine chegou às ciências da natureza (“exatas”) partindo das 

ciências humanas.  

 

É verdade que eu próprio me sinto um ser híbrido, interessado nas 

duas culturas: as ciências humanísticas e as letras, por um lado, e as 

ciências ditas exatas, por outro. Com efeito, vivi muito intensamente 

este conflito entre as duas culturas durante os meus estudos e até nas 

leituras que fazia. Dizia-se que a divisão entre as duas culturas se 

devia ao fato de os não cientistas não lerem Einstein e de aqueles que 

se ocupavam de ciência não terem cultura literária. Penso que é uma 

maneira muito superficial de ver as coisas (PRIGOGINE, 1988, p. 27). 

 

 Por conseguinte, o pensamento complexo de Prigogine esteve ligado à ideia 

de temporalidade, tão marcante nas humanidades e sempre presente em sua obra. 

Consequentemente, no campo da ciência, seus interesses concentraram-se no estudo da 

Termodinâmica, que é, historicamente, a ciência da complexidade, a ciência do devir, 

considerada a ponte entre a Física e a Química por tratar das relações da energia 

mecânica com o calor. Desde o começo, seu interesse principal estava centrado no 

estudo dos fenômenos irreversíveis, o que o levou a considerar como fundamental o 

conceito de tempo. Em suas pesquisas e teorias, Prigogine buscou compreender a 

estrutura e o significado do tempo e foi surpreendido pela “negligência” por parte da 

física clássica a esse respeito. 

 A Termodinâmica é uma ciência que se configurou historicamente com os 

estudos e análises de problemas relacionados ao calor, e, com a Revolução Industrial, a 

partir do século XVIII, aumentou-se o interesse por essa área. No século XIX, já se tem 

um arcabouço teórico, cujos parâmetros são a pressão, o volume, a composição 
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química, a temperatura e a quantidade de calor. A Termodinâmica é, portanto, a ciência 

que estuda as variações que correspondem a essas propriedades. Em sua especificidade, 

o objeto da Termodinâmica insere um novo ponto de vista sobre as transformações 

físicas; não se trata mais de observar uma evolução ou de prevê-la, mas sim de “agir” 

sobre um sistema, de verificar suas reações a uma modificação “imposta” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 86). 

 O processo de desenvolvimento das bases teóricas da Termodinâmica foi 

pontuado pelas pesquisas e obras de grandes cientistas, entre eles, o barão Jean-Joseph 

Fourier
4
 (1768-1830), físico e matemático francês, premiado pelo seu estudo teórico da 

propagação do calor nos sólidos pela Academia Francesa. Destaca-se também o físico 

inglês, de formação científica praticamente autodidata, James Prescott Joule (1818-

1889), cujas descobertas foram decisivas para, em 1847, formular o Primeiro Princípio 

da Termodinâmica, conhecido como Princípio de Conservação da Energia
5
. 

 No avanço dos estudos do calor, a partir de meados do século XIX, Rudolf 

Clausius chegou à conclusão de que diferença alguma de energia pode ser criada sem 

destruição de uma diferença ao menos equivalente. Essa constatação é a base da 

formulação do Segundo Princípio da Termodinâmica – que também contou com a 

colaboração do trabalho pioneiro de Sadi Carnot (1796-1832) e de um aprimoramento 

de sua interpretação com a obra de William Thomson Kelvin (1824-1907). Esse 

Segundo Princípio estabelece que a energia disponível no universo executa um 

movimento que vai da ordem perfeita à desordem absoluta, na qual se esgotará 

completamente. Esse conceito de entropia
6
, introduzido pela primeira vez por Rudolf 

                                                 

4
 A pesquisa científica de Fourier levou-o à descoberta de que o fluxo de calor entre dois corpos é 

proporcional ao gradiente de temperatura entre esses dois corpos. Esse axioma ficou conhecido como Lei 

de Fourier. 
5
 O Primeiro Princípio da Termodinâmica estabelece que haja a conservação de uma grandeza física, a 

energia, através das transformações que os sistemas físicos, químicos e biológicos podem sofrer. 
6
 A entropia é um conceito de importância vital em muitas áreas da ciência, apesar de não se ter ainda 

uma interpretação física clara. Existem, por exemplo, calorosos debates sobre até que ponto esse conceito 

é subjetivo ou objetivo. No entanto, no contexto da termodinâmica, é possível esclarecer o que se deve 

entender por entropia. Uma das definições mais usuais é a de que a entropia de um sistema é a medida de 

seu grau de desordem: quanto maior a desordem de um sistema, maior a entropia; quanto menor a 

desordem de um sistema, menor ela é. Em um sistema isolado de partículas que atuam entre si (uma caixa 

com moléculas de gases diferentes, por exemplo), cada uma das partículas atua como uma contingência 

para todas as outras, de tal modo que o movimento global tende a ser caótico. Quando tal sistema é 

abandonado a si próprio, encaminha-se para o que se denomina de equilíbrio térmico, uma situação em 

que não há nenhum fluxo de calor e de energia dentro do sistema. Nesse estado de equilíbrio, a entropia 

do sistema tem o valor máximo, o qual está associado à incapacidade do sistema de produzir trabalho, 

transferir energia útil de uma região para outra. (BOHM; PEAT, 1989, p. 184-185). Prigogine (1996, p. 

25) comentou que, na visão de Clausius, no Segundo Princípio da Termodinâmica, a entropia do universo 

cresce na direção de um máximo. Contrariamente à energia, que se conserva, a entropia permite 
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Clausius (1822-1888), em 1865, atribui a irreversibilidade a determinados processos. O 

Segundo Princípio da Termodinâmica possibilitou à física abordar a natureza em termos 

de devir; ela passou, a partir disso, a poder descrever, a exemplo de outras áreas do 

conhecimento, um mundo aberto à história
7
.  

 Outro importante passo para o desenvolvimento da Termodinâmica foi a 

contribuição do físico vienense Ludwig Boltzmann (1844-1906), o qual, segundo 

Prigogine, “tentou em física o que Charles Darwin (1809-1882) realizara em Biologia – 

dar um sentido ao tempo da evolução no nível da descrição fundamental” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 27). Boltzmann foi o primeiro a enfrentar esse 

desafio de uma inovação conceitual que pudesse interpretar o crescimento irreversível 

da entropia. Como ele assinalou em sua descrição da evolução rumo ao equilíbrio 

(estado em que nenhum intercâmbio posterior de energia pode ocorrer), a entropia 

relaciona-se ao caráter probabilístico. Relaciona-se também à flecha do tempo
8
 (ou seta 

do tempo), por meio da qual se pode afirmar que é extremamente improvável que os 

acontecimentos sejam retroativos. 

 Do que já foi mencionado sobre a Termodinâmica, pode-se ter uma visão 

geral de seus pilares teóricos. O desenvolvimento das pesquisas nessa área do 

conhecimento trouxe uma nova visão da Física, que leva em consideração a ordem e a 

desordem, o caráter probabilístico, a irreversibilidade, a flecha do tempo, entre outros 

aspectos. E tudo isso é bastante diferente da visão clássica newtoniana. É nesse contexto 

– de uma nova perspectiva de ciência que leva em conta os processos irreversíveis e que 

                                                                                                                                               

estabelecer uma distinção entre o processo reversível – quando a entropia permanece constante –, e o 

processo irreversível – quando a entropia não é mais constante. O processo reversível é aquele no qual o 

sistema pode, de forma espontânea, retornar ao estado inicial. O processo irreversível é aquele no qual o 

sistema não pode, de forma espontânea, retornar ao estado inicial. O aumento da entropia designa a 

direção do futuro, quer no nível de um sistema local, quer no nível do universo como um todo. Assim, a 

entropia está relacionada à irreversibilidade, contudo, a irreversibilidade não pode ser associada apenas a 

um aumento da desordem. Pelo contrário, os desenvolvimentos recentes da física e da química de não 

equilíbrio mostram que a direção do tempo pode ser uma fonte de ordem. 
7
 Conforme Ben-Dov (1996, p. 80), com a Termodinâmica, muda-se a visão sobre o tempo. O Segundo 

Princípio da Termodinâmica define uma grandeza física, a entropia – como mencionamos –, que está 

longe de ser invariante. O crescimento da entropia de um sistema isolado, ao longo do tempo, caracteriza 

os processos irreversíveis; um exemplo é o fato de a passagem espontânea de calor que se dá de um corpo 

quente para um corpo frio jamais ocorrer – espontaneamente – em sentido inverso. O Segundo Princípio 

da Termodinâmica distingue, portanto, o passado e o futuro. Como ressaltou Ben-Dov (1996, p. 80), se, 

em um dado instante, constatamos que a entropia de um sistema isolado não é o máximo, isso significa 

que ela era inferior antes e será superior depois. Ao contrário da mecânica newtoniana, que confere o 

mesmo estatuto para o passado, presente e futuro, a termodinâmica atribui uma direção bem precisa ao 

escoar do tempo: do passado para o futuro, transpondo o presente. 
8
 A flecha do tempo é um conceito-chave para a compreensão da obra de Prigogine. Entretanto, esse 

conceito será aprofundado um pouco mais adiante, oportunamente. Destaca-se que essa expressão foi 

cunhada por Arthur Eddington (1882-1944), astrofísico inglês. 
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propõe uma possibilidade de considerar a natureza como criadora
9
 – que surgiu e 

floresceu o trabalho de Ilya Prigogine. Todavia, mesmo com a Termodinâmica e 

também com as novas visões trazidas pela teoria da relatividade e pela mecânica 

quântica – que discutiremos adiante –, a visão científica predominante no século XX, 

com a qual ele vai defrontar-se, é a da ciência clássica, que estabelece uma concepção 

de que o mundo está submetido a um esquema teórico universal regido por leis, nas 

quais não cabem a probabilidade, o tempo irreversível, o novo. 

 Depois de obtido, em 1941, o seu doutoramento e, mais precisamente, após 

a Segunda Guerra Mundial, Prigogine dedicou-se às investigações dos fenômenos 

irreversíveis. Até aquele momento, a comunidade científica estava empenhada no 

estudo da termodinâmica de “equilíbrio”. Os processos irreversíveis tinham sido postos 

de lado como objetos “indignos” de estudo. Porém, ele voltou-se para o estudo da 

ciência da complexidade e do devir da termodinâmica. Naquele momento – e, em boa 

parte, ainda hoje –  

 

o grande sucesso da ciência consistia na decomposição dos sistemas 

em peças, em átomos, em moléculas, em partículas elementares, em 

biomoléculas, em indivíduos, enquanto a única ciência que se 

esforçava por ver o conjunto, sem todavia conseguir grandes 

resultados, há que dizê-lo, era a termodinâmica (PRIGOGINE, 1988, 

p. 23). 

 

 A maior parte dos físicos, a quem Prigogine tinha informado o seu projeto 

de ocupar-se com a termodinâmica de “não-equilíbrio”, tinha um posicionamento 

contrário a isso, afirmando-lhe que era uma “escolha ridícula” (PRIGOGINE, 1988, p. 

23). Apesar da oposição, Prigogine persistiu em suas interrogações e prosseguiu em 

suas investigações profundas sobre aquilo que acreditava conter uma nova visão sobre a 

realidade. 

 Embora a Termodinâmica represente um limite à aplicabilidade das 

concepções da física newtoniana, a maioria dos físicos atribuiu os novos conceitos 

introduzidos como o de caráter probabilístico e irreversível, principalmente, à nossa 

aproximação – ou seja, à nossa falta de dados precisos e exatos, levando a uma visão 

                                                 

9
 É importante esclarecer que Ilya Prigogine utilizou o termo criadora ou criativa para descrever a 

natureza, com um sentido de analogia, de metáfora, uma vez que, através do seu ponto de vista, ele 

percebeu o tempo irreversível nos fenômenos naturais, possibilitando novas estruturas, novos sistemas 

físico-químicos, uma mudança temporal entre passado e futuro. Por isso, em um paralelo, Prigogine faz 

uma analogia entre o universo e a arte, como essencialmente criadores. Outros termos utilizados por ele 

para descrever a matéria, a natureza e o universo também possuem esse caráter metafórico. 
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que coloque os termos e elementos de uma experiência como um arranjo provável – e à 

nossa ignorância – por desconhecermos plenamente todos os dados iniciais, adotamos a 

abordagem probabilista e irreversível. A flecha do tempo, por exemplo, foi relegada por 

boa parte da comunidade científica como uma questão de fenomenologia. Sendo 

limitados, nós, na condição de seres humanos, somos os responsáveis pela diferença 

entre passado e futuro. Prigogine, durante toda a sua vida de pesquisador, defendeu 

outra perspectiva e ressaltou que o desenvolvimento da física de não equilíbrio – cuja 

base teórica é fruto do trabalho fundamental desse cientista – força-nos a revisar o 

tratamento que a ciência clássica tem dado ao tempo. 

 Todavia, enquanto Prigogine vislumbrava uma nova visão da realidade, da 

natureza, da vida e da ciência, tendo como foco central o tempo, as leis da física 

newtoniana, que afirmam a equivalência entre passado e futuro, eram aceitas por quase 

todos os cientistas como um conhecimento ideal, objetivo e completo – e modelo para 

as demais áreas do saber. Mesmo encontrando notoriedade e reconhecimento da 

comunidade científica pelo seu trabalho, é relativamente fácil perceber que, em muitas 

situações, as ideias de Prigogine encontraram resistências hostis. Porém, ele continuou a 

defender e a chamar-nos a atenção para o fato, segundo ele, de que estamos no ponto de 

partida de uma nova racionalidade que não mais identifica ciência com a certeza e o 

caráter probabilístico com a ignorância (PRIGOGINE, 1996, p. 14). Mergulhado nas 

pesquisas condizentes às suas questões pertinentes como cientista, Prigogine viveu em 

um século (XX) que também viu emergir duas grandes revoluções científicas: a teoria 

da relatividade e a mecânica quântica. 

 A teoria da relatividade restrita surgiu como um meio de explicar os fatos do 

eletromagnetismo, e sua ocorrência remonta ao trabalho de Albert Einstein (1879-

1955), que considerou verdadeiro o fato de que a velocidade da luz deve ser a mesma 

para todos os observadores, independentemente do movimento destes. Outra ideia 

fundamental dessa teoria é a de que 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. 
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 A simultaneidade não pode definir-se senão relativamente a um referencial 

próprio. Segundo Prigogine e Stengers (1997, p. 167), as leis de Newton não supunham, 

em si, que o observador fosse um ser físico; a objetividade, na física clássica, era 

definida como a ausência de referência, na descrição do objeto, àquele que o descreve.  

 

O fato de a relatividade fundar-se numa coação que não é válida senão 

para observadores físicos, para seres que não podem estar senão em 

um único lugar de cada vez e não em todo lado ao mesmo tempo, faz 

desta disciplina uma física humana – o que não quer dizer uma física 

subjetiva, produto de nossas preferências e convicções, mas uma física 

submetida às coações intrínsecas que nos identificam como 

pertencendo ao mundo físico que descrevemos. E é essa física, que 

supõe um observador situado no mundo, e não a outra teoricamente 

concebível, a física do absoluto, que a experimentação não cessa de 

confirmar. O nosso diálogo com a natureza é bem conduzido do 

interior dela, e aqui ela não responde positivamente senão aos que, 

explicitamente, reconhecem que lhe pertencem (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 167). 

 

 Foi com a teoria da relatividade que a comunidade científica, de fato, 

reconheceu, pela primeira vez, “a necessidade de uma mudança nos princípios 

fundamentais da física” (HEISENBERG, 1987, p. 85). Entretanto, apesar de seu caráter 

revolucionário, a teoria da relatividade (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 211), 

assim como a mecânica quântica (PRIGOGINE , 1996, p. 143) – que abordaremos em 

seguida – são estruturas conceituais herdeiras da tradição da ciência clássica no que se 

refere ao tempo. A mudança temporal nessas teorias é concebida também como 

reversível e determinista. 

 Ainda que, em relação à mecânica clássica, a teoria de Einstein da 

relatividade tenha representado uma nova maneira, reformuladora, de conhecimento 

físico da realidade – principalmente, levando em consideração o referencial do 

observador –, em relação ao tempo, a visão de mundo de Einstein encarnou a ambição 

de eliminá-lo, gerando calorosos debates em torno do tema. Como exemplo, vale citar o 

que ocorreu na Sociedade de Filosofia de Paris, em 1922, com o filósofo Henri 

Bergson
10

 (1859-1941), em que Einstein rejeitou o “tempo dos filósofos”, convicto de 

que nenhuma experiência vivida pode salvar o que a ciência nega. Indagado por seu 

amigo Michele Besso sobre a irreversibilidade, Einstein foi categórico ao afirmar que 

                                                 

10
 A obra de Bergson, que exerceu uma grande influência no pensamento de Prigogine, está alicerçada em 

alguns conceitos fundamentais como o do tempo, do espírito, da consciência, da simultaneidade, da 

duração, da memória, da intuição, do élan vital, entre outros. 
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ela não passa de ilusão. Prigogine e Stengers (1997, p. 211) comentaram que Einstein 

chegou a escrever para Besso, dizendo que a distinção entre passado, presente e futuro 

não é mais que uma ilusão, ainda que fosse significativamente tenaz. 

 Em seu contexto filosófico, cultural e científico, Prigogine talvez tenha sido 

a voz mais atuante contrária a essa perspectiva de Einstein. Como já mencionado, para 

Prigogine, o tempo possui uma existência e, segundo suas pesquisas e teorias, a Física, 

atualmente, não pode mais negá-lo. Em toda a sua vida e obra, Prigogine se defrontou 

com essa situação polêmica de discussão teórica sobre a existência ou não do tempo e 

sobre o que ele é, sua estrutura, suas características. 

 Um outro quadro teórico revolucionário no século XX foi a mecânica 

quântica. Essa teoria inseriu uma nova coerência de interpretação dos fenômenos 

atômicos, microscópicos. Não se tem o objetivo aqui de esmiuçar uma descrição 

histórica da quântica; no entanto, ressalta-se que ela foi, em seu início, bastante 

complexa e que envolveu o esforço de várias mentes de grandes cientistas como Niels 

Bohr (1885-1962), Werner Heisenberg (1901-1976), Max Planck (1858-1947), Louis de 

Broglie (1892-1987), Paul Dirac (1902-1984), Erwin Schrödinger (1887-1961), 

Wolfgang Pauli (1900-1958). 

 As origens da mecânica quântica remontam ao final do século XIX, com as 

pesquisas sobre a relação entre calor e radiação. As bases da teoria quântica foram 

formuladas até por volta de 1930 e alguns de seus fundamentos confrontaram com o 

mecanicismo newtoniano. Como exemplo, o movimento na abordagem quântica é visto, 

em geral, como descontínuo, sendo formado por quantas indivisíveis, o que possibilitou 

aos teóricos afirmarem que o elétron pode ir de um estado para outro sem passar por 

estados intermediários (“salto quântico”). Os elétrons possuem um caráter de dualidade, 

podendo comportar-se ora como partícula, ora como onda. As suas propriedades 

dependem do contexto ambiental no qual são observados. O comportamento dual (onda-

partícula) e a localidade do elétron dependem de todo o ambiente e, inclusive, do 

instrumento de observação. Essa situação foi interpretada, comumente, como uma clara 

impossibilidade de manter a divisão entre o observador e o observado (BOHM, 1980). 

Outro aspecto importante e renovador refere-se ao fato de as leis da mecânica quântica 

serem estatísticas, alicerçadas no caráter probabilístico. Diferentemente da mecânica 

newtoniana, as leis quânticas não determinam os futuros eventos de maneira única e 

precisa. 
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 Nesse contexto da mecânica quântica, Ilya Prigogine buscou uma nova 

interpretação. De acordo com ele, na quântica, tanto a irreversibilidade quanto o recurso 

às probabilidades foram fundamentados ao ato de observação
11

. Dessa forma, essas 

noções foram definidas como ligadas à intervenção humana e não como pertencentes de 

modo intrínseco ao objeto observado. A irreversibilidade e as probabilidades mostram-

se relativas às condições sob as quais o mundo quântico pode ser observado. De acordo 

com Prigogine e Stengers (1992, p. 126), desde o trabalho do grande matemático John 

Von Neumann (1903-1957), importantes cientistas afirmaram que o homem é o 

responsável pela produção irreversível dos fenômenos observáveis que ele mede na 

mecânica quântica. 

 Inevitavelmente, a interpretação usual é a de que as probabilidades quânticas 

introduzem um elemento “subjetivista” na Física ou, mais precisamente, significam a 

renúncia de uma descrição de tipo realista. Todavia, Prigogine e Stengers (1992, p. 126) 

afirmaram que, assim como Karl Popper (1902-1994) defendeu, pode-se ter uma 

interpretação na qual o indeterminismo seja compatível com o realismo, e essa 

perspectiva possibilita adotar uma epistemologia objetivista e coerente da teoria 

quântica. 

 

Para nós, este é o centro do debate. A noção de observação 

desempenha um papel central em mecânica quântica, porque é ela que 

permite dar um sentido às probabilidades. Mas esse papel não poderia 

traduzir o fato de que essas probabilidades não receberam até agora, 

no quadro da teoria quântica, uma significação intrínseca? O elemento 

‘subjetivista’ que a mecânica quântica parece introduzir em física não 

traduz o fato de que as probabilidades e a flecha do tempo não foram 

incorporadas à estrutura teórica, mas apenas ligadas, com a ajuda do 

conceito auxiliar de observação, a uma descrição que seja estranha a 

elas? (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 126) 

 

 Destaca-se que foi aceita sem resistência por boa parte dos cientistas a ideia, 

questionada e refutada por Prigogine, de que é o nosso modo de observação e de 

descrição o responsável pela introdução da irreversibilidade e da probabilidade. 

 

Nós, pelo contrário, procuramos dar um sentido fundamental à noção 

de tempo de vida tal como ela se impôs experimentalmente: noção 

essencialmente probabilista que traduz o caráter incontrolável do 

acontecimento. Enquanto a maioria dos críticos do formalismo 

quântico tentavam, de uma maneira ou de outra, retornar a uma 

                                                 

11
 A observação na mecânica quântica impõe uma modificação irreversível do que é observado. 



 27 

representação clássica, determinista, partimos da ideia de que o caráter 

probabilista dessa teoria é que deve ser ainda mais acentuado 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 136). 

 

 Essa nova visão proposta por Prigogine atacou um dos pontos fracos da 

chamada “Interpretação de Copenhague”
12

 da mecânica quântica, que, de acordo com 

Massoni (2008, p. 7), consiste na contradição em descrever um aparelho de medida nos 

padrões da física clássica, num mundo regido pelas leis da quântica. Para Massoni, a 

nova abordagem de Prigogine introduziu uma temporalidade comum entre o aparelho 

que realiza as medidas, quer ele seja o nosso dispositivo sensorial, quer seja um 

aparelho físico. No entanto, ambos devem obedecer a leis que incluem uma quebra de 

simetria temporal. A direção da temporalidade é comum ao aparelho de medida e ao 

observador. 

 Destaca-se que a visão de Prigogine sobre a questão tão controversa da 

observação na mecânica quântica foi significativamente distinta da maioria das 

correntes científicas, baseadas na perspectiva tradicional que identifica a 

irreversibilidade à descrição fenomenológica. Na abordagem de Prigogine, a 

irreversibilidade que o ato de observação introduz não é algo arbitrário à mecânica 

quântica, mas sim uma condição necessária do próprio conhecimento. 

 Delineadas, de modo geral, as características básicas da teoria da 

relatividade e da mecânica quântica e, anteriormente, mencionados os aspectos 

primordiais da termodinâmica, temos o contexto das questões mais pertinentes no qual 

Prigogine surgirá como interlocutor. Seu trabalho e suas ideias dialogaram com esse 

                                                 

12
 A “interpretação de Copenhague” foi formulada em 1927 pelos físicos da mecânica quântica, com 

destaque para Schrödinger, Bohr e Heinsenberg. O seu ponto de partida é o de que os resultados de uma 

observação experimental atômica, feita pelo cientista-observador, com a ajuda de aparelhos de medida, 

podem sempre ser enunciados em termos de conceitos da física clássica, a qual pressupõe objetividade, 

precisão, certeza. Porém, o que se deduz dessa observação experimental é uma função de probabilidade, 

ou seja, uma expressão matemática que traz consigo enunciados sobre possibilidades ou tendências, como 

afirmações sobre o nosso conhecimento dos fatos observados. Assim, o “evento atômico”, o resultado de 

uma pesquisa atômica, não pode ser precisado, objetivado completamente. Isso, obviamente, pode ser 

visto como um elemento de subjetividade. O ato de observação, no nível das partículas atômicas, muda, 

por si mesmo, a função de probabilidade. Dessa forma, o ato de observação seleciona, entre todos os 

eventos possíveis, o evento real que ocorreu (HEISENBERG, 1987, p. 46). A “Interpretação de 

Copenhague” da teoria quântica liga-se a um paradoxo. O aparelho de medida e a descrição do 

experimento realizado estão apoiados nos conceitos da física clássica, contudo, a experiência do “evento 

atômico” não corresponde à objetividade e certeza das leis da física clássica. É nessa tensão reinante 

desse paradoxo que se tem o caráter estatístico da teoria quântica. Heisenberg (1987, p. 48) destacou a 

observação que o físico Bohr fazia sobre essa situação paradoxal, comentando que, no drama da 

existência, somos, ao mesmo tempo, atores e espectadores. Segundo a “Interpretação de Copenhague”, 

em nossa relação científica com a natureza, nossa própria atividade torna-se importante quando se tem 

que lidar com partes da natureza onde só se penetra fazendo uso de cada vez mais elaborados 

instrumentos. 
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arcabouço filosófico, cultural e científico, propondo ao mesmo tempo uma abertura e 

uma continuidade: abertura para uma reformulação dos fundamentos da Física, em 

busca de uma nova coerência teórica, e continuidade capaz de tornar possível a 

compreensão das teorias anteriores, assim como as suas contingências. 

 As transformações trazidas pelas novas pesquisas científicas – inclusive as 

do próprio Prigogine – criaram uma necessidade de reflexão sobre a própria ciência 

como produção e conhecimento. Prigogine, em seu contexto histórico-científico, 

chamou-nos a atenção para a necessidade de superação da visão dicotômica e separatista 

da cultura científica e da cultura das humanidades. Ele afirmava que existe uma forte 

interação entre as questões produzidas pela cultura e a evolução conceitual na ciência no 

seio dessa cultura. Em sua trajetória como cientista, no seu ambiente de discussões 

teóricas e reflexivas, Prigogine ressaltou a urgência de reconhecer-se que a ciência é 

uma parte integrante da cultura no seio da qual se desenvolve. Durante o século XX, 

suas ideias também se confrontaram com o formalismo teórico da física clássica, que foi 

tomado como ciência-modelo para as demais desde o século XIX. 

 

Essa noção de ciência-modelo estava ligada ao que era o título de 

glória da física clássica: a descoberta, para além da mudança, de leis 

invariantes. Toda ciência era então julgada conforme sua distância 

desse ideal, obrigada a se considerar ‘pré-científica’, ainda submetida 

ao anedótico, à aparência, ou então a fazer aliança com um contra-

modelo que afirmasse, por exemplo, perante a objetividade científica, 

a intencionalidade ou os valores que são o próprio do sujeito 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 68). 

 

 Essa dicotomia entre as duas culturas – Ciências da Natureza e 

Humanidades –, conforme Prigogine e Stengers (1992, p. 68), pode ser superada através 

da compreensão do tempo, presente no interior das ciências. Entretanto, essa reflexão 

será discutida no terceiro capítulo. Imbuído de uma carga histórica, ator e espectador de 

seu tempo como cientista e pensador, Ilya Prigogine teceu diálogos com esse contexto 

que buscamos delinear em linhas gerais. Suas ideias, visões de mundo e teorias 

científicas são resultantes do confronto ou da concordância com os aspectos filosóficos, 

culturais e científicos apresentados. Não podem ser negligenciados, contudo, os 

aspectos fundamentais de sua vida, de sua formação intelectual, as principais influências 

e as ações e posições que, ao longo de sua trajetória vivida, foram demarcadas. Enfim, 

não se pode descurar, sob pena de esterilidade de uma compreensão mais abrangente, a 

flecha do tempo e as bifurcações da vida de Prigogine. 
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1.2. A vida e a obra de Prigogine em seu contexto filosófico, cultural e científico 

 

 Ilya Prigogine faleceu em 2003, aos 86 anos de idade. Seu tempo de vida 

atravessou o século XX e viu o descortinar de um novo século – XXI. Filho de judeus, 

nasceu em Moscou, em 25 de janeiro de 1917, no período inicial do processo da 

Revolução Russa. Devido às incertezas da Revolução, numa circunstância de 

transformações – “bifurcações”? – sua família deixou a Rússia em 1921. Seu pai era 

diretor de uma pequena fábrica antes da Revolução de 1917 e não teve condições de 

continuar com os negócios naquele momento histórico. A família emigrou-se 

sucessivamente para a Lituânia e para a Alemanha antes de fixar-se definitivamente, no 

ano de 1929, na Bélgica, em Bruxelas, onde o futuro cientista concluiria os seus estudos 

médios e superiores. A Bélgica se tornara, a partir desse momento, sua pátria de adoção 

e, em 1949, foi concedida a ele a nacionalidade belga. 

 No momento em que decidia a área de seus estudos profissionais, durante 

sua juventude, o mundo vivenciava a iminência de mais uma grande guerra que, 

evidentemente, colocava diante de Prigogine uma série de interrogações. Em tempos 

difíceis, que profissão se poderia escolher? A vida do advogado, do arqueólogo, do 

músico parecia mais arriscada do que a do físico ou do químico. Certamente, sua 

vocação para a ciência, aliada às circunstâncias históricas em que vivia, foi decisiva 

para a escolha profissional que tomou. Adiciona-se que o ambiente familiar também 

favoreceu sua trajetória científica, uma vez que seu irmão mais velho estudou química e 

seu pai era engenheiro químico. 

 Consoante ao que já foi mencionado no subcapítulo anterior, nosso autor 

concentrou os seus estudos na área do conhecimento denominada de Termodinâmica. 

Durante seus estudos na universidade, ficou impressionado com o papel construtivo dos 

fenômenos irreversíveis de situações fora do equilíbrio. Seu interesse pela 

temporalidade esteve na base do seu contexto de vida em um determinado momento 

histórico de grande instabilidade. A partir de então, durante sua vida e obra, o tema da 

temporalidade foi central. 

 Prigogine era um ávido leitor de Bergson e foi marcadamente influenciado 

pela concepção bergsoniana de que o tempo é invenção – com o significado de criação. 

Nessa perspectiva, o tempo não seria nada se não fosse portador do caráter construtivo. 

Durante os seus estudos na Universidade Livre de Bruxelas, Prigogine percebeu o 
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quanto era difícil para ele, mesmo sem muita consciência das implicações disso, aceitar 

uma ciência – nos moldes clássicos – em que o tempo fosse tratado somente como uma 

ilusão. Prigogine (2009, p. 94) comentou que, para o filósofo Karl Popper, essa 

concepção da ciência sobre o tempo torna a unidirecionalidade uma aparência. Isso faz 

com que a catástrofe de Hiroshima seja entendida também como uma ilusão; faz de 

nosso mundo uma aparência enganadora. 

 Ao se confrontarem algumas das interações entre os traços biográficos e as 

ideias de Prigogine que resultaram em sua produção intelectual, torna-se notória a 

presença de uma relação, apresentada por ele mesmo, entre sua veemente defesa de um 

tempo presente em todos os níveis da realidade e a trajetória de vida de um emigrado e 

de uma testemunha de acontecimentos tão importantes que ele viveu no século XX. No 

final da Segunda Guerra, em 1945, com as atividades universitárias retomadas, 

Prigogine apresentou uma nova tese com o título de Estudo termodinâmico dos 

fenômenos irreversíveis, que abriria caminho para um longo processo de pesquisas que 

levou Prigogine a formular em 1967, o conceito de estruturas dissipativas
13

.  

 Esse é um conceito-chave, formulado pelo pesquisador, que requer um 

pouco mais de aprofundamento. Vale dizer que o prêmio Nobel de Química concedido a 

Prigogine, em 1977, deve-se, sobretudo, à sua teoria das estruturas dissipativas, que 

lançou uma ponte entre os sistemas vivo e não vivo. Ao longo de suas investigações 

científicas, percebeu que, juntamente com as estruturas clássicas de equilíbrio, 

aparecem também, a uma distância suficiente do equilíbrio, estruturas dissipativas 

coerentes, que são novas organizações espaço-temporais surgidas de uma situação 

instável, a uma distância crítica do equilíbrio – no equilíbrio, as leis da natureza são 

universais; longe do equilíbrio, tornam-se específicas, dependendo do tipo de processos 

irreversíveis.  

 Longe do equilíbrio, a matéria adquire novas propriedades, nas quais as 

flutuações e as instabilidades são marcantes para a “escolha” de um novo regime de 

funcionamento do sistema. As correlações de longo alcance aparecem em condições de 

não equilíbrio, correlações que não existem no equilíbrio. Em um tom metafórico, pode-

se dizer que, no equilíbrio, “a matéria é cega, ao passo que longe do equilíbrio, ela 

começa a ver. E esta nova propriedade, esta sensibilidade da matéria a si mesma e a seu 

                                                 

13
 As pesquisas em termodinâmica foram estendidas a situações em que os processos não são mais 

estáveis, ou seja, quando não voltam às suas condições iniciais. Essas situações são denominadas de não 

equilíbrio ou afastadas do equilíbrio – dissipativas (SPIRE, 1999, p. 176). 
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ambiente está ligada à dissipação associada aos processos irreversíveis” (PRIGOGINE, 

1996, p. 71). 

 Ampliando o leque de desdobramento e de aplicabilidade dessa abordagem, 

sabemos que, longe do equilíbrio, podem surgir estruturas complexas e delicadas. As 

estruturas biológicas, a auto-organização, a vida só são possíveis dessa forma. Os 

sistemas vivos são abertos, ou seja, são estados que refletem sua interação com o meio 

ambiente, com o qual as estruturas dissipativas estão constantemente trocando energia, 

em uma verdadeira relação. As flutuações podem trazer mudanças para o sistema, 

fazendo surgir inovações. Os pontos nos quais ocorre esse fenômeno da flutuação foram 

chamados de “pontos de bifurcação”, inacessíveis à descrição determinística. Logo, o 

sistema segue um dos vários caminhos possíveis.  

 Weber (1986, p. 225) destacou que, segundo Prigogine, esses processos 

aleatórios ou estocásticos, ou seja, não predizíveis, demonstram que os sistemas abertos 

– portanto, a maior parte de nosso universo – não são mecânicos. Weber evidenciou 

que, para Prigogine, a palavra aleatório é sinônimo de não determinado, espontâneo, 

novo. É sinônimo de criativo – como metáfora, como paralelo. 

 Inevitavelmente, as estruturas dissipativas introduzem uma criatividade 

constante na natureza – ressaltamos mais uma vez, o caráter metafórico da expressão 

criatividade. Mediante a descrição apresentada acerca das estruturas dissipativas, ainda 

que conheçamos o estado inicial de um sistema – o processo de que ele é sede e as 

condições nos limites –, não podemos prever qual dos regimes de atividades esse 

sistema escolherá. Um sistema que progressivamente se afasta do equilíbrio ao longo do 

tempo, em sua evolução, possui o elemento histórico. Assim, a atividade humana, 

criativa e inovadora, imbuída de historicidade, não é estranha à natureza. “Podemos 

considerá-la como uma amplificação e uma intensificação de traços já presentes no 

mundo físico e que a descoberta dos processos longe do equilíbrio nos ensinou a 

decifrar” (PRIGOGINE, 1996, p. 74). 

 As estruturas dissipativas implicam uma nova visão sobre o caos. A 

instabilidade acontece tanto no nível microscópico quanto no nível macroscópico. Os 

sistemas dinâmicos instáveis caóticos não são sinônimos de desordem, visto que, na 

instabilidade, outros eventos possíveis podem acontecer, gerando ordem. Pode-se ter 

ordem e desordem do caos. Sua principal marca, dentro do pensamento prigoginiano, é 

a possibilidade de ocorrência do novo e da criatividade. O caos não é meramente acaso. 
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 Foi Prigogine quem introduziu uma nova noção de caos na ciência, e isso 

desdobrou em uma reformulação e ampliação das leis da natureza. O caos implica “leis 

probabilísticas” e o abandono do determinismo e da reversibilidade, resultantes de uma 

legalidade que força a natureza a repetir cegamente padrões de comportamento. 

 Acaso e necessidade não se opõem; são, na verdade, complementares. Por 

isso, ele fala de “leis dos caos” e de “caos determinista”. Segundo suas ideias, a ciência 

clássica buscava certezas, e as certezas somente se encontram em um mundo estável, 

governado por leis deterministas e reversíveis, no qual as noções de acaso, 

probabilidade, eventos estocásticos estão excluídas da ideia de “leis da natureza”. A 

negação da temporalidade está vinculada à busca de certeza. A busca de certeza, 

vinculada ao determinismo. Esse esquema conceitual somente é realizável mediante a 

seleção de sistemas isolados no equilíbrio ou em sua proximidade. Os sistemas em 

questão são denominados de “integráveis” e constituem os modelos de comportamento 

dinâmico da física clássica. 

 Longe do equilíbrio, em compensação, a situação é muito distinta. 

Produzem-se, conforme já mencionado, as bifurcações, pontos de encruzilhadas nos 

quais a matéria “elege” um caminho ou outro. Essa “eleição” está sujeita ao acaso e às 

probabilidades e introduz um elemento histórico, contingente, na descrição dos 

fenômenos físicos: somente algumas possibilidades se atualizarão, não todas. Os pontos 

de bifurcação são zonas altamente instáveis, muito sensíveis a qualquer mínima 

alteração ou modificação de seu ambiente. As perturbações, uma vez ocorridas, 

amplificam-se. Isso se denomina “sensibilidade às condições iniciais” e é característica 

distinta do caos, a marca da instabilidade mais radical (IBÁÑEZ, 2010, p. 117). 

 O desenvolvimento dessas teorias, que apenas são aqui esboçadas, 

aconteceu ao longo de vários anos de pesquisas. Apesar de suas convicções não 

encontrarem consenso entre os cientistas e, às vezes, gerarem debates calorosos e até 

mesmo polêmicos, Prigogine construiu uma carreira científica com reconhecimento por 

parte de vários cientistas e intelectuais de inúmeras áreas do saber, uma vez que suas 

ideias abriram portas para uma relação de complementaridade entre os diversos 

domínios do conhecimento. A partir de 1959, assumiu a direção do Instituto 

Internacional de Física e Química, fundado por E. Solvay, em Bruxelas. Em 1967, 

tornou-se diretor do Centro de Estudos de Mecânica e Estatística, Termodinâmica e 

Sistemas Complexos – que leva seu nome – na Universidade do Texas, em Austin. 

Recebeu, pelos seus trabalhos científicos, o título de doutor honoris causa em cerca de 
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50 universidades. E, sob a presidência do sociólogo Immanuel Wallerstein, entre 1993 e 

1995, foi membro da Comissão Internacional da Fundação Calouste Gulbenkian, 

instituição incumbida de reestruturar as ciências sociais. Ilya Prigogine também 

colaborou com a formulação das políticas científicas da União Europeia, com o 

principal foco norteador, segundo ele, na criação de uma ciência que pudesse unir os 

povos e viabilizar uma linguagem universal (PRIGOGINE, 2009, p. 12). 

 Realizou várias palestras, participou de incontáveis debates e seminários e 

também expôs parte de suas ideias em inúmeras entrevistas e artigos. Suas teorias são 

apresentadas e discutidas em muitos de seus livros: alguns marcadamente técnicos, 

outros de divulgação científica, além daqueles que buscam, com notoriedade, um 

diálogo complementar com outras áreas do saber. 

 Todavia, antes de serem expostas algumas das suas principais obras, 

convém destacar algumas das influências mais marcantes em sua visão filosófica, 

cultural e científica de mundo, que colaboraram para a construção de suas teorias e 

ideias. Uma das obras que mais o influenciaram foi o livro de Schrödinger, O que é a 

vida?: espírito e matéria (1ª edição – 1944), que procura entender a estrutura das 

biomoléculas. 

 

Schrödinger falava de cristais aperiódicos, e esta é uma visão 

verdadeiramente profética, mas quando chegava à ordem biológica 

dizia: ‘deve existir algo no mecanismo da vida que a impede de 

degradar-se, deve ser um fenômeno irreversível’; mas não teve nada 

que dizer sobre este fenômeno. A mim ocorreu-me a ideia de que é a 

função que cria a estrutura [....]. Mas a função, o fluxo de matéria e de 

energia, é evidentemente uma situação de não-equilíbrio. O livro de 

Schrödinger fez-me intuir, em 1945, que os fenômenos irreversíveis 

podiam ser a fonte da organização biológica e, a partir de então, esta 

ideia nunca mais me abandonou (PRIGOGINE, 1988, p. 26). 

 

 A obra de Schrödinger, ao discutir o metabolismo do organismo vivo, 

possibilitou associar a vida à produção de entropia e, portanto, aos processos 

irreversíveis. Essa perspectiva suscitou em Prigogine questionamentos como o de saber 

como uma estrutura, a do vivente, por exemplo, pode emergir do não equilíbrio. 

 Outro livro que influenciou o cientista, 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. 

Essa é uma obra cujas perspectivas, em boa parte de sua estrutura argumentativa, são 
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refutadas por Prigogine, porque as ideias de Monod estão alicerçadas na concepção de 

colocar a vida à parte da matéria, como um mero epifenômeno devido ao acaso, mas de 

qualquer modo estranho às grandes leis (PRIGOGINE, 1988, p. 26). 

 Na visão de Monod, o acaso refere-se ao “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). Segundo a interpretação de Monod, a biologia 

contemporânea constitui a expressão última da ciência clássica, que justifica a ação do 

biólogo ao afirmar que a decomposição da complexidade viva em suas partes 

constituintes de comportamento mais simples é suficiente para entender a organização 

biológica. A vida, nos laboratórios, não é questionada. 

 Mergulhado em seus estudos sobre flutuação, instabilidade, 

irreversibilidade, caos, Prigogine elaborou uma nova visão sobre o jogo do acaso e da 

necessidade, o qual representa a relação entre inovação provocadora e resposta ao 

sistema. Na visão dele, não se admite a oposição entre acaso e necessidade. Ele afirmou 

que 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: 

 

De acordo com o meu ponto de vista, a vida exprime melhor do que 

qualquer outro fenômeno físico algumas leis essenciais da natureza. 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, 1988, p. 26). 

 

 O acaso e a necessidade de Monod pode ser lido, contudo, como o ponto da 

situação da biologia no contexto da física clássica, em que se opõe a particularidade das 

condições iniciais à universalidade determinista das leis da evolução.  

 

Em síntese, o livro de Monod, com o qual não estava efetivamente de 

acordo, permitiu-me tomar melhor consciência da questão metafísica 

que estava em jogo, porque, e aqui está a sua grandeza, ousava 

levantar problemas em toda a sua generalização, em toda a sua 

amplitude, que definiria como metafísica. Assim, este livro levou-me 

a tomar consciência da importância destas questões em jogo, pelo fato 

de não se tratar de pequenos problemas reservados à técnica científica, 
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mas de problemas sobre os quais tinham procurado refletir todos 

aqueles que fizeram a história intelectual do homem (PRIGOGINE, 

1988, p. 27). 
 

 Entre as várias influências que Prigogine teve em sua vida intelectual, 

indubitavelmente, a mais significativa e ampla, pelo menos no campo filosófico, foi a 

de Henri Bergson e, por isso mesmo, merece uma abordagem maior. Os dois 

destacaram a importância do tempo como um fenômeno independente do homem e 

como base da construção de uma visão filosófica vitalista, em Bergson, e de um sistema 

teórico sobre o universo, a realidade, a natureza, a vida e a matéria, em Prigogine. 

Bergson foi uma importante voz que se levantou de forma crítica em relação ao 

determinismo predominante na visão racional e mecanicista da ciência clássica, cuja 

prática concebeu o tempo como algo simétrico, que se repete, sendo numerável e 

espacializado. As ponderações de Bergson lançaram um novo olhar para a natureza, 

buscando mostrar as limitações dessa visão da ciência.  

 É relativamente fácil perceber que muitas das críticas e ideias bergsonianas 

encontraram ressonância no pensamento e obra de Ilya Prigogine, que, assim como 

Bergson, posicionou-se contrário a várias implicações da visão da ciência clássica e 

buscou inserir o tempo como elemento central para a vida e para o entendimento da 

realidade. Entretanto, existem diferenças importantes entre as perspectivas de Bergson e 

de Prigogine. Um claro exemplo reside no fato de Bergson introduzir o conceito de 

consciência e de memória para definir a duração, que é o tempo vivido, o tempo da 

própria vida, mas também universal, uno e impessoal (daí também o conceito 

bergsoniano de consciência impessoal). Prigogine não transitou especificamente por 

esse território que inclui a consciência. Seu trabalho percorreu um método científico que 

não é o da intuição, método essencialmente filosófico, o qual, segundo Bergson, é o 

único capaz de apreender a duração de todas as coisas. Todavia, conforme já 

mencionado, as ideias prigoginianas propuseram uma nova aliança entre a filosofia e a 

ciência, entre o homem e natureza, entre as chamadas áreas “exatas” e “humanas”. 

 O que une, com suas semelhanças e diferenças, o filósofo e o cientista aqui 

destacados é o tempo, seja ele duração para Bergson, seja a flecha do tempo para 

Prigogine. Ambos também defendiam uma perspectiva crítica à ciência clássica. Como 

o conceito de duração é central para Bergson, é importante esclarecê-lo melhor para que 

se continue o diálogo com o pensamento prigoginiano. Segundo Bergson (2006, p. 08), 

o universo dura. Quanto mais nos aprofundarmos na natureza do tempo, mais teremos a 
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compreensão de que duração significa invenção, criação de formas, elaboração contínua 

do absolutamente novo. 

 Na perspectiva bergsoniana, a duração é memória e memória é consciência. 

A duração é o élan vital que possibilita com que o passado de um ser se prolongue em 

seu presente. O presente é, então, apenas o momento mais contraído dessa memória 

(SCHÖPKE, 2009, p. 56). Para Bergson (2009, p. 56), nossa vida inteira é como uma 

frase sem pontos. É por isso, entre outros fatores, que ele criticou a visão da ciência. 

Quando a ciência – fica bem claro aqui que a sua crítica direciona-se principalmente à 

ciência clássica – mede o tempo, essa medida não é senão apenas uma “medida” da 

duração, não é a duração em si. Como a visão da ciência clássica é a de prever os 

eventos, de extrair e reter do mundo material o que é reversível, ela ocupa-se daquilo 

que é suscetível de repetir-se e de ser calculado, daquilo que não dura. Contudo, 

Bergson, como assinalou Schöpke (2009, p 226), afirmou que essa duração, ignorada e 

eliminada pela ciência, é sentida e vivenciada por nós. 

 Sahm (2011, p. 26) comentou que, de acordo com Bergson, a duração real é 

o tempo, porém o tempo indivisível. Ela ressaltou que, conforme a visão bergsoniana, a 

duração é o movimento interno a que todos nós estamos submetidos de forma 

ininterrupta. Trata-se de um tempo indivisível, de uma sucessão contínua, em que a 

memória prolonga o passado no presente. Os estados de consciência não são separáveis, 

como partes destacáveis, mas sim um todo indivisível. Esses estados se interpenetram, 

formando uma unidade de diversidades. 

 Bergson, contudo, não discordou de que o tempo implica sucessão. Porém, o 

filósofo refutou a ideia de que a sucessão se apresenta à consciência primeiramente 

como um “antes” e um “depois” justapostos. Ele citou o exemplo da melodia de uma 

música como modo de elucidar a questão. Na melodia, tem-se a mais pura impressão de 

sucessão que se possa ter e, no entanto, é a própria continuidade e a impossibilidade de 

decompô-la em partes que causa essa impressão (BERGSON, 2006, p. 16). Somente 

quando é feito o recorte em notas distintas, em “antes” e “depois”, é que se misturam à 

melodia imagens espaciais e impregna-se a sucessão de simultaneidade: somente no 

espaço, existe uma distinção nítida de partes exteriores umas as outras (BERGSON, 

2006, p. 17). Esse filósofo reconheceu que é, no tempo espacializado, que nos 

colocamos em geral. Entretanto, a duração real existe, está presente. É devido à duração 

que as mudanças, internas e externas, ocorrem. A realidade é a própria mobilidade. 
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 Imbuído de uma visão que coloca a mudança como algo essencial para a 

realidade, é contundente a postura crítica de Bergson em relação ao modelo clássico de 

ciência. Modelo esse representado em seu ápice pelas leis deterministas de Newton, que 

impuseram a outras áreas um padrão de pesquisa a ser seguido, um método de se 

encontrar a “verdade”. Destaca-se, também, que 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! 

 Bergson (2005, p. 205) afirmava que a matéria é mostrada à nossa 

consciência sempre obedecendo a leis, numa relação em que os objetos se ligam a 

outros objetos e os fatos se ligam aos fatos, sempre numa relação constante. A nossa 

consciência adota essa configuração geral da natureza e determina essa configuração em 

relação à nossa inteligência. Porém, ela é assim colocada, ela é assim determinada. 

Como, segundo Bergson (2005, p. 206), a inteligência intervém na matéria para seu 

próprio interesse, a ciência ‘positiva’, criada pelo intelectualismo, não consegue 

enxergar os objetos, a própria matéria, além das considerações que estabelecem as 

regularidades, as leis, o determinismo. O filósofo questionou essa ordem imposta pela 

visão da física clássica, que tem a pretensão de controlar e de submeter a natureza. 

 Dessa forma, como destacou Sahm (2011, p. 21), Bergson estabeleceu a sua 

crítica àquilo que se convencionou denominar de “inteligência”, que se caracteriza por 

uma determinada qualidade de pensamento de caráter analítico e pragmático, com 

finalidade extremamente aplicativa. Essa inteligência, por meio da criação e da 

utilização de conceitos, tende a uma fixação do real, em sua maior parte ilusória, 

realizando simplificações redutoras, com o fito de justificar sua própria linha de 

conduta. 

 Essa perspectiva filosófica de Bergson, conforme mencionada, colocou-o no 

centro de um debate que questiona a validade da ciência clássica como modelo para 

outras áreas. Como bem sublinhou Piettre (1994, p. 48), Bergson sempre destacou que a 

vida, em sua evolução, cria e é portadora do imprevisível. Por outro lado, a ciência 

clássica privilegia a medida, o imutável, a representação matemática, ocultando o tempo 

criador. Logo, para Bergson, somente pela intuição metafísica se poderia apreender a 

duração. A ciência – clássica – não seria capaz de compreender a duração. 

 Sobre essa visão de Bergson, Piettri (1994, p. 49) comentou que a 

irreversibilidade do tempo, a perpétua novidade do futuro em relação ao presente, a 

assimetria entre futuro e passado – observadas em nosso mundo animado, vividas no 
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íntimo dos seres humanos no momento em que devemos criar as nossas ações e em que 

devemos ser livres na construção de nosso futuro – não são apreendidas pela 

inteligência racional, científica e técnica. Porém, como destacou Piettre, Bergson não 

imaginava que o tempo e sua irreversibilidade poderiam manifestar-se como 

fundamentais, não somente para a Filosofia, mas também para a Física e a Química. E 

aqui se evidencia Ilya Prigogine, que, de certa forma, acreditou em que os recentes 

desenvolvimentos da físico-química dão consistência a várias intuições filosóficas 

bergsonianas. 

 Com as novas descobertas da ciência ─ já mencionadas e que serão 

aprofundadas no capítulo segundo ─, a própria Física se abriu ao tempo irreversível. De 

acordo com Prigogine (1996, p. 74-75), a introdução da instabilidade na ciência gera a 

necessidade de os cientistas repensarem a noção de “leis da natureza”. Na concepção 

clássica da física, a noção de leis da natureza está associada a uma descrição 

determinista e reversível do tempo. Com a teoria do caos, com o caráter probabilístico e 

com a irreversibilidade, a Física abre espaço para o novo e para a mudança. 

 

Eu gostaria de sublinhar a convergência entre os resultados da 

termodinâmica de não-equilíbrio e as de Bergson ou de Whitehead. O 

possível é mais rico que o real. A natureza apresenta-nos, de fato, a 

imagem da criação, da imprevisível novidade. Nosso universo seguiu 

um caminho de bifurcações sucessivas: poderia ter seguido outros. 

Talvez possamos dizer o mesmo sobre a vida de cada um de nós 

(PRIGOGINE, 1996, p. 75). 

 

 Bergson, conforme apontamentos anteriores, acreditava em que a ciência é 

produto da exigência vital de prever e agir sobre os corpos naturais, de fabricar e de 

manipular objetos. Para o filósofo, a ciência é impotente, por exemplo, para entender a 

duração, uma vez que a inteligência não pode captar senão aquilo que ela consegue 

imobilizar. Contudo, Prigogine e Stengers afirmaram repetidas vezes que há uma 

metamorfose na ciência e que ela “não é mais a ciência clássica que Bergson criticava” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 79). 

 

Na medida em que pretendia propor algo que pudesse constituir-se 

como rival do conhecimento científico, Bergson fracassou. O 

“sentimento que temos de nossa evolução e da evolução de todas as 

coisas na pura duração” não pôde transformar-se, ao contrário do que 

ele esperava, num método de investigação capaz de se tornar tão 

preciso e certo quanto aquele que guia as ciências (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1992, p. 24). 
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 As questões delineadas por Bergson, no entanto, influenciaram a obra de 

Prigogine, como este mesmo confirmou. Prigogine quis demonstrar que a Física pode 

sim ter uma visão aberta à natureza criadora, ao tempo inventivo. Ele e Stengers 

questionavam: “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?” (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 24). 

Influência importantíssima para a formação do pensamento prigoginiano, a visão de 

Bergson elucidou para o físico de forma pertinente as implicações essenciais da ciência 

de seu tempo, de sua época. O filósofo foi claro em sua análise sobre o fazer de uma 

ciência de um período mergulhado em suas próprias circunstâncias históricas; uma 

ciência certa de que, para ser válida, precisaria fragmentar a natureza (e muito do 

procedimento científico hoje ainda se faz assim), separar o homem dela, pautar-se pela 

“objetividade”, pela “assepsia”, pelas “certezas”. Demarcou, com criticidade, a 

insuficiência e a ilusão desse esquema teórico da ciência de sua época. 

 A nova abordagem da Física proposta por Prigogine aspira à quebra da 

equivalência entre o “antes” e o “depois”; visa a criar uma nova coerência, uma nova 

linguagem matemática que torne inteligíveis os processos e os acontecimentos 

irreversíveis dos quais a física clássica costumava esquivar-se, classificando-os como 

fenomenológicos ou como aproximações. 

 

Para exprimir a solidariedade que nos une com o tempo das coisas, 

Bergson escrevera: “É preciso esperar que o açúcar derreta”. As leis 

probabilistas, que nos permitem prever, mas não reconstituir o 

passado, traduzem de maneira implícita essa solidariedade entre nosso 

tempo e dos fenômenos (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 193). 

 

 Na visão prigoginiana, a irreversibilidade é algo comum a todo o universo; 

universo esse que, segundo Bergson, dura. Tanto Bergson quanto Prigogine, com as 

suas respectivas obras e ideias, propuseram uma nova maneira de entendimento da 

realidade, aberta ao novo, à mudança. Sendo a mudança o caráter intrínseco do tempo. 

Assim, o tempo faz-se primordial para a abordagem filosófica e científica de ambos. As 

reflexões, as pesquisas e os frutos das teorias dos dois lançaram um novo olhar sobre o 

universo, a realidade, a natureza e a vida. Com a visão de Bergson, tem-se a duração e a 

intuição de sermos parte de um todo indivisível, de sermos atravessados por esse todo. 
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Com a visão de Prigogine, tem-se a flecha do tempo, a irreversibilidade, a proposta de 

uma ciência que enxergue a criatividade na natureza; sendo essa criatividade, o tempo. 

 Naturalmente, diversas outras influências, além de Bergson, Monod e 

Schrödinger, fizeram-se presentes na trajetória de vida de Prigogine. O diálogo que ele 

travou com vários autores pode ser percebido em suas obras. Muitos desses 

interlocutores foram marcantes para o desenvolvimento de concepções ao longo de seu 

caminho intelectual e filosófico. As influências destacadas possuem o objetivo de 

ilustrar as questões mais pertinentes que estiveram de uma forma ou de outra no âmago 

de suas obras. Sabe-se que seu trabalho e as suas ideias possuíram consideráveis 

legados de uma vasta leitura científica, filosófica e humanística, mas não nos podemos 

eximir de destacar as valiosas contribuições diretas e indiretas de seus colegas cientistas 

e pensadores contemporâneos. Dentre esses, talvez o nome mais marcante seja o de 

Isabelle Stengers, que já foi apresentada na Introdução. 

 A parceria com Stengers não foi uma exceção na carreira de Prigogine. 

Compartilhar suas descobertas e teorias foi uma característica importante dele. A 

postura profissional de Prigogine, segundo Almeida (2004, p. 78), foi marcada por uma 

ética de reconhecimento e de cumplicidade intelectual. Prigogine abriu mão das várias 

honras que o distinguiam como gênio individual. Ele fez questão de creditar suas 

descobertas aos trabalhos em equipe. Um exemplo foi o de compartilhar a descoberta 

das estruturas dissipativas com o seu colega e amigo Paul Glansdorff (1904-1999)
14

. 

Destacar os participantes de uma equipe de pesquisa, creditar a colaboração de 

determinados cientistas no desenvolvimento de uma teoria específica, dialogar com 

profissionais de diversas áreas foram algumas das atitudes recorrentes na prática 

científica de Prigogine. 

 Para se entender a dimensão de suas publicações, segue uma breve 

apresentação de seus principais livros. Não se seguirá uma ordem cronológica, mas sim, 

a partir do contexto temático de discussão, serão abordados os traços gerais de suas 

obras mais marcantes e representativas quanto aos pontos de debate que, para a presente 

pesquisa, são cruciais para a compreensão do diálogo proposto. 

 A variedade e vivacidade dos interesses intelectuais do cientista são 

atestadas pela tentativa de transpor suas ideias para campos diferentes da físico-

                                                 

14
 Paul Glansdorff foi um físico francês, reconhecido pela sua parceria com Prigogine na teoria das 

estruturas dissipativas. Escreveu com ele o livro Teoria termodinâmica da estrutura, estabilidade e 

flutuações, publicado em 1971. 
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química. Fruto dessas reflexões, juntamente com Isabelle Stengers, foi produzido o livro 

A nova aliança: metamorfose da ciência (1ª edição – 1979), que é certamente o mais 

conhecido do público não especialista. A nova aliança tem como proposta analisar as 

visões científicas sobre a natureza e como elas têm se transformado ao longo do tempo. 

O tema central do livro é a discussão da mudança de uma visão da natureza autômata, 

submetida a leis matemáticas, à visão de uma situação teórica atual bastante diferente, 

alicerçada em uma descrição que situa o homem no mundo que ele mesmo descreve e 

que implica a abertura desse mundo. O livro, segundo Stengers e Prigogine, aborda a 

metamorfose vivenciada pela ciência
15

. Embora A nova aliança seja o principal livro de 

divulgação científica de Prigogine e Stengers, eles não cessaram de aprofundar suas 

temáticas científicas e de alargá-las a diversos campos, como o da biologia, 

meteorologia, economia e ciências sociais. 

 Outro importante livro para se entender o pensamento prigoginiano é Entre 

o tempo e a eternidade (1ª edição – 1988). Também escrito em parceria com Isabelle 

Stengers, explora o confronto entre os esquemas conceituais da Física e o problema da 

temporalidade. É importante ressaltar que essa obra não é uma mera continuação de A 

nova aliança – que foi publicada anteriormente –, mas representa uma retomada mais 

radical do problema que já constituía o seu fio condutor, a questão da temporalidade. 

Ao longo do livro, é apresentada uma perspectiva que busca a superação da histórica 

dicotomia entre o tempo e a eternidade. Os autores não desejaram propor uma visão 

científica do mundo na medida em que isso remete às certezas de um mundo fechado, 

mas tiveram como desiderato compartilhar uma visão da ciência, sendo a ciência uma 

obra humana e não um destino implacável. 

 Entre o tempo e a eternidade aborda certos domínios da mecânica quântica 

e da cosmologia a partir de uma perspectiva pouco usual. Por meio das investigações 

científicas, desdobram-se teorias físicas que são estranhas à imagem quase imperialista 

que delas se propõe. As teorias apresentadas incluem a temporalidade no nível mais 

fundamental da física. No entanto, o fato de as leis da dinâmica parecerem ignorar a 

                                                 

15
 A obra é dividida em três partes. No livro I, os autores percorrem as fases de desenvolvimento da 

ciência clássica, com destaque para os pilares da física newtoniana, seus conceitos basilares e as “leis da 

natureza”. No livro II, mostra-se o surgimento da chamada ciência do complexo, as bases da 

Termodinâmica, os seus desdobramentos até a descoberta dos sistemas de não equilíbrio, as estruturas 

dissipativas e a utilização de novos conceitos como flutuação, instabilidade, irreversibilidade, entre 

outros. A última parte de A nova aliança mostra como é possível lançar uma ponte entre a concepção 

estática da natureza e a dinâmica, entre o ser e o devir, entre o universo gravitacional e o universo 

termodinâmico. Isso gera uma revisão do conceito de temporalidade que, na ciência atual, possui um 

sentido bastante diferente daquele atribuído pela ciência clássica. 
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flecha do tempo levanta um problema, que é o verdadeiro leitmotiv do livro: a 

temporalidade irreversível não pode “nascer” em meio a uma realidade reversível. 

Prigogine e Stengers propuseram identificar a temporalidade irreversível em todos os 

níveis, ou então não seria possível compreendê-la em nenhum lugar. 

 Dentre as obras de maior relevância para o grande público, destaca-se 

também O fim das certezas – tempo, caos e as leis da natureza (1ª edição – 1996), que 

foi escrito por Prigogine com a colaboração de Isabelle Stengers, que abdicou, por 

modéstia, de ser coautora do livro, segundo o próprio Prigogine (PRIGOGINE, 1996, p. 

7). Inicialmente, o material que se tornou o livro era a introdução de uma nova edição 

de Entre o tempo e eternidade. Todavia, os progressos ocorridos relacionados ao tema 

eram tão significativos que a abordagem e sua ampliação acabaram dando origem a O 

fim das certezas, que, em certo sentido, representa principalmente uma continuação de 

A nova aliança, como uma tentativa de reconciliar a cultura científica com a cultura 

filosófica e histórica. Esse livro é uma reflexão que convida o leitor a ultrapassar a 

contradição entre a ideia de que o universo é regido por leis deterministas, ainda que os 

homens ajam livremente nele. Isso implica uma concepção totalmente nova da lei 

científica. 

 

Anteriormente, cada vez que o aleatório ou a incerteza surgiam, a 

ideia clássica consistia em dizer: “É simples, isso advém da nossa 

ignorância e há inúmeros parâmetros que nós não controlamos e que 

nos dão a aparência da imprevisibilidade [...]”. Claro que há situações 

deste tipo em que a dificuldade de previsão está ligada à 

multiplicidade de parâmetros, mas há também sistemas nos quais, 

mesmo se existem poucos parâmetros, não se pode prever. Então, fala-

se de caos (PRIGOGINE apud SPIRE, 1999, p. 73). 

 

 Prigogine acreditava na necessidade de generalização da noção de lei. 

Ampliando-a, poder-se-ia ter uma visão que abrangesse a abordagem estatística. 

 

O que eu quis mostrar – em O fim das certezas – é que é preciso 

generalizar a noção de lei. Generalizar a maneira como se aborda o 

problema para se ter uma resposta. Em lugar de falar de “leis 

individuais”, é preciso falar de “leis estatísticas” e parar de as 

confundir. O ponto central do meu livro é este: na extensão da noção 

de lei, há muitas situações em que não se pode exprimir a história 

senão em termos de conjuntos. Isso significa que a história é um 

problema global: ao nível de uma trajetória, nada se pode dizer 

(PRIGOGINE apud SPIRE, 1999, p. 73). 
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 O futuro não é totalmente imprevisível, todavia não é certo. O que Prigogine 

buscou construir em O fim das certezas foi um caminho capaz de superar as duas 

concepções que levam igualmente à alienação: a de um mundo regido por leis que não 

deixam nenhum lugar para a novidade e a de um mundo absurdo, não causal, onde nada 

pode ser previsto nem descrito em termos gerais. Conforme o autor, a própria busca 

desse caminho ilustra o papel da criatividade nas ciências. Como ele mesmo afirmava 

em seu livro: “o futuro não é dado. Vivemos o fim das certezas. Será isto uma derrota 

do espírito humano? Estou convencido do contrário” (PRIGOGINE, 1996, p. 193). 

 O livro As leis do caos (1ª edição – 1993) apresenta o papel fundamental do 

caos em todos os níveis de descrição da natureza, quer microscópico, quer 

macroscópico, ou cosmológico. A noção de caos, segundo o físico, obriga a 

reconsiderar a noção de “lei da natureza”. Na perspectiva clássica, uma lei da natureza 

estava associada a uma descrição determinista e reversível do tempo. A concepção de 

caos amplia a noção de lei da natureza e insere os conceitos de probabilidade e de 

irreversibilidade. De acordo com Prigogine, atualmente se dispõe de sistemas caóticos 

muito simples e, consequentemente, não se pode mais esconder por trás do biombo da 

complexidade. A instabilidade e a irreversibilidade tornam-se parte integrante da 

descrição já em nível fundamental. 

 Em O nascimento do tempo (1ª edição – 1988), tem-se uma entrevista com 

Prigogine e o texto de duas de suas conferências sobre a temporalidade, realizadas em 

Milão, na década de 80, para públicos não especialistas. Com clareza, sem recursos de 

aparatos matemáticos, o cientista discorreu, na primeira parte do livro, sobre a questão 

da origem da temporalidade – se há ou não um início para ela – e abordou a 

irreversibilidade em vários níveis. Na segunda e última parte do livro, o autor deu 

ênfase a uma visão recorrente em sua obra: o papel criativo da temporalidade, 

afirmando, com convicção, que os “recentes desenvolvimentos da Termodinâmica 

propõem-nos, por conseguinte, um universo em que o tempo não é uma ilusão nem 

dissipação, mas no qual o tempo é criação” (PRIGOGINE, 1988, p. 72). 

 Uma coletânea de artigos e duas entrevistas foram publicadas com o nome 

de Ciência, razão e paixão (1ª edição – 2009), tornando-se uma interessante obra em 

que o cientista expôs seus pontos de vista sobre vários assuntos, com destaque para a 

ciência e a temporalidade. Todavia, ao longo do livro, percebe-se a importância dada 

por ele ao estabelecimento de diálogos com outras áreas do saber como a economia e as 

ciências sociais, delineando algumas metáforas nas reflexões sobre a História. Mais uma 
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vez, preocupou-se em demonstrar que a ciência atual vive um momento de 

transformações e que urge uma perspectiva de abertura para outros domínios do 

conhecimento. Argumentou que a ciência reflete o pensamento e o ato humanos, 

inseridos em um contexto histórico possível de ser compartilhado com todos. 

 Obviamente, os livros citados refletem uma boa parte do conhecimento, da 

visão de mundo, das ideias e das teorias de Prigogine. Várias outras obras foram 

publicadas por ele, em parceria com outros cientistas e intelectuais. O enfoque aqui 

visou a ressaltar aquelas obras acessíveis ao público não especializado – que não 

requerem um conhecimento específico de formação acadêmica em Química, Física, 

Matemática ou Biologia. 

 Das obras destacadas, algumas temáticas foram prementes, intrinsecamente 

fundamentais ao pensamento prigoginiano: a sua visão do universo – origem, 

interpretação, concepção, características e evolução; a sua visão da vida – definição, 

composição, necessidades, características, implicações, limites e desafios; a sua visão 

da natureza – relação com o ser humano, seus papéis, dinamicidade e criatividade; a sua 

visão do ser humano – relação com a natureza, o conhecimento e seus limites; a sua 

visão da ciência – contextualização histórica, mitos, aplicações, desafios e limites; a sua 

visão da história – ampliação do conceito de historicidade, seus significados; e, por fim, 

a sua visão sobre a temporalidade – mudança de foco, novo conceito, universalização, 

desdobramentos e como a temporalidade pode representar um elo entre o homem e a 

natureza e entre os mais variados saberes. Sobre essas temáticas, Prigogine elaborou 

uma visão bastante particular e original, a qual será abordada no próximo tópico. 

 

1.3. Pontos e contrapontos da cosmovisão de Prigogine 

 

 Uma visão de mundo não deve necessariamente ser vista como um porto 

fixo onde se atracam ideias que não partem mais para outro cais. A interpretação de 

determinados temas, fatos e eventos é um construto do tempo de experiência, da 

formação cultural, do contexto social e histórico e das próprias buscas e tendências de 

um indivíduo e de sua relação com o mundo, as pessoas de convívio, a equipe de 

trabalho, entre outros. Ao longo do que foi apresentado nos tópicos anteriores, podem 

ser visualizadas algumas importantes características das circunstâncias as mais diversas 

que contribuíram para a construção da obra de Prigogine. Também foram demarcados 

os aspectos mais importantes da trajetória desse cientista. Sem dúvida, as visões de 
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mundo dele são, principalmente, resultados mutantes dessa relação de seu contexto 

cultural, científico e filosófico com o seu caminho de vida
16

. Essa relação 

caleidoscópica é um fluxo ininterrupto que recebeu inúmeras influências, várias delas já 

anunciadas. Contudo, interessa conhecer seu ponto de vista sobre determinados assuntos 

essenciais para o foco desta pesquisa: a temporalidade e sua implicação na relação entre 

Física e História. 

 Demarca-se que o conhecimento da realidade e sua interpretação implícita 

na visão de mundo de Prigogine apoiam-se na relação entre o sujeito, o indivíduo 

cientista e pensador, e o objeto, o universo, a natureza, a matéria, a temporalidade. Essa 

relação é inesgotável e caracteriza-se por não ser fixa. Prigogine considerava-se um 

otimista e humanista. Parecem definições simples, mas há uma razão para que ele faça 

essa autodefinição. Weber (1996, p. 227) chamava-o de “Homem do Renascimento”, 

devido aos seus interesses multidimensionais pela Física, Química, Biologia, 

Sociologia, História, Música, Arte, entre outros. Para vários físicos, era conhecido como 

o “poeta da Termodinâmica”, cuja complexidade desencadeadora de novas questões 

desdobrou-se na necessidade de uma reformulação da visão sobre a ciência e a natureza. 

 Esse “homem do Renascimento” acreditava que as ações individuais são 

essenciais, que os caminhos podem ser escolhidos, que o futuro não está dado. Para ele, 

há um papel importantíssimo da criatividade humana no seio da criatividade da 

natureza como um todo. O homem é – até agora – a única criatura viva consciente do 

espantoso universo que o criou e que ele, por sua vez, pode alterar. “A condição 

humana consiste em aprender a lidar com essa ambiguidade. Minha esperança é de que 

as gerações futuras aprendam a conviver com o espanto e com a ambiguidade” 

(PRIGOGINE, 2009, p. 16). Esse espanto pode levar-nos a respeitar os outros, suas 

diferenças e ações resultantes – o que expressa uma visão otimista – e também pode 

conduzir à redescoberta da unidade com as raízes de nosso próprio ser – o que é 

essencialmente tácito na visão de um humanista. Essa visão se alicerça numa afirmação 

                                                 

16
 Obviamente, abordar as visões de mundo de outro é andar por um terreno perigoso, considerando que 

muito se afirma de autores coisas que até eles mesmos desconhecem. Sendo assim, a necessidade de se 

alicerçar com critérios nas fontes que se tem à mão é condição primordial. A tendência da racionalidade 

pode ser a de desvirtuar-se da originalidade da produção de um conhecimento. Karl Marx (1818-1883) 

não foi marxista, Isaac Newton (1643-1727) não foi newtoniano, Charles Darwin não foi darwinista e, 

muito provavelmente, Ilya Prigogine não seria prigoginiano. Nesse aspecto, destaca-se a necessidade de 

uma comunicação clara capaz de evitar os rótulos fáceis que são, muitas vezes, caminhos esguios para a 

preguiça intelectual. 
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do poder da razão; todavia, a razão pode também conduzir à alienação, a uma negação 

daquilo que dá valor e significado à vida (PRIGOGINE, 2009, p. 17).  

 

Cabe às futuras gerações construir uma nova coerência que incorpore 

tanto os valores humanos; cabe à ciência construir algo que ponha fim 

às profecias referentes ao “fim da ciência”, ao “fim da história” ou até 

mesmo quanto ao advento da “pós-modernidade” (PRIGOGINE, 

2009, p. 17). 

 

 Cabe ao homem dos dias atuais, com seus inúmeros problemas, dores e 

alegrias, garantir a sua sobrevivência no futuro, preservando o pluralismo cultural, 

percebendo que nem mesmo o universo é determinista, que nosso universo não pode ser 

abarcado por algumas poucas leis fundamentais. O universo é aberto à temporalidade, 

sendo a temporalidade o meio de transformação, rico em processos criadores de novas 

ordens. A base da visão de mundo de Prigogine é a de que, conscientes disso, temos 

uma responsabilidade, a qual não nos impede de ter escolhas que levem em conta a 

interação, o respeito e a criatividade. Essa visão está associada, inegavelmente, a uma 

perspectiva otimista da natureza e do papel dos seres humanos como um todo. 

 

Com certeza, fenômenos inquietantes se desenvolvem e 

acontecimentos trágicos continuam a se produzir como: na ex-

Iugoslávia, em Ruanda e na Argélia. Entretanto, quando se avalia o 

estado do mundo a partir de uma visão geral, panorâmica, estou 

propenso a ver as coisas com um certo otimismo. Não esqueçamos 

que minha geração conheceu Hitler, Franco, Mussolini, a Guerra 

Mundial e a programação da execução de um genocídio em grande 

escala. Apesar disso, creio que houve uma evolução positiva 

(PRIGOGINE, 2009, p. 36). 

 

 O trabalho de Prigogine investigou as bases das visões correntes da ciência 

em vários campos. É verdade que seu foco central esteve nas estruturas de não 

equilíbrio da termodinâmica; contudo, como cientista e pensador, sua ação ampliou o 

campo de atuação de suas ideias e descobertas, conduzindo-o a uma iniciativa hercúlea 

de reformular – pelo menos traçar o caminho dessa reformulação – as bases da física, 

tanto no nível microscópico e macroscópico, quanto no nível cosmológico. 

 Primordialmente, importa analisar a visão do universo construída no 

decorrer de suas pesquisas. Para isso, torna-se necessário descrever a situação teórica 

em que se inserem as discussões sobre esse tema. Por volta da década de 60 do século 

XX, a descoberta da radiação de fundo cósmico do acontecimento gigantesco do 
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“nascimento” deste nosso universo reforçou a hipótese – até aquele momento 

considerada uma especulação matemática – do Big-Bang. A ideia de um “nascimento” 

do universo gera uma crise para a imagem que a física tinha do próprio universo. O 

modelo-padrão da teoria do Big-Bang, predominante até hoje, pode ser entendido 

através de uma viagem de volta. Segundo esse modelo, na direção do passado, 

chegamos a uma “singularidade”, a um ponto sem extensão no qual se acha 

“concentrada” a totalidade da energia e da matéria do universo em uma densidade 

infinita, o que geraria a origem e a expansão do nosso universo. 

 A cosmologia contemporânea alicerçou algumas de suas teorias na 

relatividade geral de Einstein. Essa teoria, de acordo com a observação, levou à ideia de 

um universo em expansão. Esse é o sustentáculo do modelo standard, que atualmente 

predomina na cosmologia
17

. A singularidade da concentração de matéria e energia é a 

origem do universo. Apesar disso, as leis da física não podem ser aplicadas a esse ponto 

singular, com essas características mencionadas. Prigogine (1996, p. 170), ao elucidar 

os pontos de vista contraditórios entre os cientistas, suscitados pela teoria do Big-Bang, 

menciona que, para alguns físicos, como o norte-americano John Wheeler (1911-2008), 

o Big-Bang constituiu-se na maior das crises da Física. Já para outros físicos, como o 

britânico Paul Davies, o Big-Bang é a descoberta mais importante da história humana. 

 Ainda que a temporalidade se faça presente com a cosmologia, a expansão 

do universo descrita pelo modelo-padrão não deve ser confundida com um “devir” do 

universo, que criaria uma diferença intrínseca entre o passado e o futuro. As equações 

de Einstein admitem que a expansão pode ser ilimitada no tempo, sem retorno, ou então 

que pode ser apenas uma fase de expansão seguida de uma fase de contração. Por 

conseguinte, a evolução cosmológica implicada pelo modelo-padrão é, semelhante à 

ambição da dinâmica clássica, intrinsecamente reversível e determinista. 

 A visão prigoginiana do Big-Bang é a de considerá-lo como um evento na 

história do Cosmos e, por meio da qual, devemos atribuir a esse evento uma 

temporalidade que precede o próprio nascimento do universo. Esse nascimento poderia 

ser semelhante a uma mudança de estado que leva de um pré-universo ao universo 

observável em volta de nós. Prigogine considera o Big-Bang como um processo 

irreversível por excelência. A irreversibilidade resultaria da instabilidade do pré-

                                                 

17
 Vale ressaltar que, além do modelo standard da teoria do Big-Bang, existem outras teorias 

cosmológicas; como exemplo, a teoria do “estado estacionário”, de autoria de Hermann Bondi (1919-

2005), Thomas Gold (1920-2004) e Fred Hoyle (1915-2001). 
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universo, instabilidade induzida pelas interações entre a gravitação e a matéria. “Nesta 

perspectiva, nosso universo teria nascido sob o signo da instabilidade” (PRIGOGINE, 

1996, p. 171). 

 Ele acredita que os processos irreversíveis associados às instabilidades 

dinâmicas desempenharam um papel decisivo desde o nascimento de nosso universo. 

No caso de uma instabilidade, o aparecimento do universo pode comparar-se a uma 

mudança de estado físico. O universo assim concebido é o resultado de uma 

transformação irreversível e provém de um “outro” estado físico. “Nesta perspectiva, o 

tempo é eterno. Temos uma idade, nossa civilização tem uma idade, nosso universo tem 

uma idade, mas o tempo, por seu lado, não tem nem começo nem fim” (PRIGOGINE, 

1996, p. 173). Essa visão é radicalmente diferente da teoria de Stephen Hawking – Uma 

breve história do tempo (1ª edição – 1988) –, que introduz uma temporalidade 

imaginária, negando a realidade do tempo e descrevendo o universo como uma estrutura 

eterna (PRIGOGINE, 1996, p. 173). 

 Muito da visão de Prigogine sobre o universo e sua origem baseia-se na 

hipótese de Edward Tryon
18

, que retomava uma ideia antiga de Pascual Jordan (1902-

1980), físico alemão que colaborou para a criação dos fundamentos da mecânica 

quântica. Basicamente, a ideia central dessa teoria é a de que a gênese do universo seria 

como um “free-lunch” (“almoço grátis”), com o significado, não literal, de 

“acontecimento gratuito”. Segundo essa ideia, podemos caracterizar nosso universo por 

duas formas de energia: uma, ligada às forças de atração gravitacional, cuja energia 

poderia aparecer com um sinal negativo; ao passo que a outra, ligada à matéria pela 

famosa fórmula de Einstein E = mc², tem um sinal positivo. Isso supõe que a energia 

total do universo é nula, como é nula a de um universo vazio. A concepção é a de que o 

universo foi criado do vazio
19

, sem dispêndio de energia (PRIGOGINE, 1996, p. 183). 

 Sem adentrar em detalhes sobre as teorias cosmológicas apresentadas e, 

principalmente, sem esconder-se através das fórmulas abstratas das complexas equações 

matemáticas da cosmologia, é possível delinear as características gerais da abordagem 

                                                 

18
 Físico norte-americano que propôs a teoria de que o universo possa ter surgido de uma flutuação no 

vácuo. 
19

 É importante destacar que o conceito de vazio, em Física, não é o de ausência de qualquer coisa, mas 

sim um estado físico flutuante que produz massas leves ou pesadas e que é instável. A transformação do 

espaço-temporal em matéria no momento da instabilidade do vazio corresponde a uma “explosão” de 

entropia, a um fenômeno irreversível. Prigogine (1996, p. 183) comenta que, se as condições que 

permitiram a primeira instabilidade puderem reproduzir-se, um novo nascimento de universo poderá 

acontecer. 
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de Prigogine sobre o universo e a sua origem: mesmo antes da criação de nosso 

universo, havia uma flecha do tempo, e essa flecha do tempo não tem nenhuma razão 

para desaparecer. Encontram-se nessa sua visão dois elementos essenciais para a sua 

obra – a irreversibilidade e o caráter probabilístico. A irreversibilidade não é uma 

propriedade acrescentada, ela é a expressão essencial da gênese do universo. É a 

entropia que diferencia o universo vazio do universo material – a passagem para a 

existência se dá através da entropia. Para o autor, nosso universo não está fadado à 

“morte térmica”, pelo contrário, a “morte térmica” situa-se na origem, no momento em 

que se rompeu a estrutura espaço-temporal do universo vazio, surgindo a matéria e, 

juntamente com ela, a entropia. Esse acontecimento não é determinista, mas sim 

estatístico. Não havia uma certeza da origem do universo, havia uma probabilidade. 

 É inegável que o pleno entendimento dessas afirmações de Prigogine requer 

um aprofundamento teórico muito mais abrangente. Entretanto, não é o objetivo discutir 

a sua proposta teórica para o universo; o que se pretende é apresentar sua visão geral. 

Ressalta-se, porém, que, na visão de Prigogine e Stengers (1992, p. 171), o nascimento 

do universo não é o nascimento do tempo: 

 

Podemos falar do tempo de nosso nascimento, do tempo da fundação 

de Roma ou do aparecimento dos mamíferos e até mesmo do tempo 

do nascimento do universo. Mas a questão de saber “quando começou 

o tempo” escapa mais do que nunca à física, como sem dúvida escapa 

às possibilidades de nossa linguagem e de nossa imaginação. Não 

podemos pensar a origem do tempo, mas apenas as “explosões 

entrópicas” que a pressupõem e são criadoras de novas 

temporalidades, produtoras de existências novas, caracterizadas por 

tempos qualitativamente novos. O tempo “absoluto”, que precede toda 

a existência e todo o pensamento, situa-nos, portanto, no lugar 

enigmático que obsidia a tradição filosófica, entre o tempo e a 

eternidade (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 171). 

 

 Neste nosso universo, que possui cerca de 13,75 bilhões de anos, foi 

possível desenvolver a vida e toda a gama de complexidade de relações, cujas 

transformações ocorrem através da temporalidade, porém não uma temporalidade 

reversível e determinista. No pensamento prigoginiano, o símbolo do universo 

semelhante a uma máquina – visão da ciência clássica e também da relatividade – era o 

de um relógio. O universo, como Prigogine enxergava, com as suas instabilidades, 

flutuações, criatividade, irreversibilidade, tem como símbolo a obra de arte. Segundo 

esse cientista, se o universo fosse um autômato, regido por leis deterministas e 
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reversíveis, as leis da física já estariam inscritas nas partículas elementares no primeiro 

momento do “Big-Bang”, seus livros e suas ideias também. No entanto, ele refutava 

essa hipótese tentadora. 

 Prigogine preferiu pensar que o universo é um devir, assim como a natureza 

e o homem. Dos elementos subatômicos ao universo como um todo, tudo partilha a 

mesma flecha do tempo, a mesma abertura em direção ao futuro. Em seu raciocínio, o 

nosso futuro é o mesmo futuro de um núcleo radioativo, é o mesmo futuro do Sol, por 

exemplo (PRIGOGINE, 2009, p. 59). Essa visão permite a inclusão na unidade do 

universo da diversidade em relação à temporalidade, o que pode ser visto, em termos 

metafóricos, como uma obra de arte
20

. Em O fim das certezas (1996), o físico fez a 

seguinte observação:  

 

O universo não faz lembrar agora aqueles contos árabes em que cada 

história se encaixa em outras histórias? A história da matéria encaixa-

se na história cosmológica, a história da vida na história da matéria. E, 

por fim, nossas próprias vidas estão mergulhadas na história da 

sociedade (PRIGOGINE, 1996, p. 192). 

 

 Com essa visão de universo, qual é o lugar da natureza onde se insere o 

homem que pode ter essa própria ideia concebida sobre o universo? Como Prigogine 

concebeu a natureza e qual é a relação do homem com ela? A visão prigoginiana da 

natureza abriu as portas da percepção para o reencantamento. Esse reencantamento não 

se dá via a obscuridade da construção de sistemas teóricos místicos e/ou míticos, mas 

sim por meio da perspectiva teórico-científica que não considera a natureza como um 

autômato – como negação, por extensão, da visão de universo da ciência clássica. 

 Na visão prigoginiana, assim como o universo, a natureza não pode ser 

totalmente decifrada por leis fundamentais e deterministas. Ao posicionar-se como 

crítico dessa visão e ao considerar a irreversibilidade, a probabilidade, a temporalidade 

e a criatividade como essenciais na constituição da natureza, obviamente ela, a natureza, 

suscita novidades, o que gera o reencantamento. Ele também defendeu que a natureza 

possui uma auto-organização. Seus sistemas auto-organizadores permitem a adaptação 

                                                 

20
 Prigogine sempre pensou que o único modelo satisfatório para o universo, uma mistura de devir, 

regularidades e eventos, era a obra de arte, sobretudo a obra musical, que constrói seu próprio tempo e 

cria a estreita via que lhe permite escapar tanto do arbitrário quanto da previsibilidade. E é isso que 

permite hoje à física escapar de um duplo pesadelo: o de um mundo autômato, em que não há nenhum 

lugar para a novidade, e o de um mundo obscuro, acausal, dominado por um acaso cego (PRIGOGINE, 

2009, p. 60). 
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às circunstâncias ambientais, reagindo às modificações no ambiente, por exemplo. Além 

disso, é fundamental para o autor a não separação entre homem e natureza – esse cisma 

é o alicerce de uma visão tão marcante da ciência desde Newton até os dias atuais. 

Enxergar o homem inserido na natureza é uma abordagem radicalmente distinta da 

visão cientificista. Como destacou Frederick Olafson (2001, p. 3), o cientificismo 

fundamenta-se na separação entre natureza e homem. Perspectiva basilar para 

Prigogine, a natureza, que é objeto da ciência, foi o que também produziu os homens 

capazes de fazer ciência. 

 A ciência clássica – que será discutida mais largamente no capítulo seguinte 

– concebeu a natureza como algo submetido a um esquema teórico universal que reduz 

suas diversas riquezas às “melancólicas” aplicações de leis gerais. Essa ciência 

concretizou-se como um instrumento de controle e de dominação. A natureza tornou-se 

desencantada e, ao mesmo tempo, manejável, manipulável e dominada. O homem, visto 

como separado dela, apresenta-se como senhor desse mundo. 

 Desde já, faz-se necessário comentar que Prigogine, obviamente, 

reconheceu os frutos da ciência clássica e seus inúmeros avanços, que puderam, em 

vários exemplos – em outros não –, melhorar a condição de vida humana. No caso 

específico aqui retratado, a sua crítica centralizou-se na relação estabelecida com a 

natureza, mediante uma visão que separa o homem dela e que a coloca como se 

estivesse a serviço do próprio homem, numa hierarquia arbitrária resultante de uma 

postura teórica de domínio, o que elimina a própria natureza com a sua criatividade. É 

justamente uma nova visão sobre a natureza, capaz de englobar a criatividade, 

temporalidade, probabilidade, o novo, que Prigogine defendeu. Isso pressupõe não mais 

uma separação; na visão prigoginiana, nós, homens, somos apenas uma parte integrante 

que, ao tentarmos entender a natureza, desenvolvemos um diálogo, denominado de 

ciência. 

 O fato de a natureza ter sido colocada a serviço do homem perante um 

cálculo técnico gerou a usurpação científica que, segundo o filósofo alemão Martin 

Heidegger (1889-1976), desencadeia a escala planetária, revelando a violência oculta de 

todo saber. Prigogine e Stengers (1997, p. 23) comentaram que, para Heiddegger, a 

física moderna não é uma física experimental somente por dispor de aparelhos para 

interrogar a natureza. Heidegger afirmava que é o contrário: a Física – como pura teoria 

– intima a natureza a apresentar-se como um conjunto complexo calculável e predizível, 

fazendo com que a experimentação seja obrigada a interrogá-la, com o objetivo de saber 
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como a natureza, assim intimada, responde às perguntas. A natureza autômata, 

intimada, é uma interlocutora “estúpida” que responde ao inquiridor apenas aquilo que 

ele exige como resposta. Essa perspectiva não poderia ser mais aceita como verdade 

inquestionável, nem mesmo como adequada à nova realidade. Conforme Prigogine, a 

natureza, onde evoluem os seres vivos e suas sociedades, é um mundo de possibilidades 

de evoluções criadoras de novidade e de complexidade. 

 A natureza, como integrante da realidade, nunca pode ser totalmente 

controlada. Da mesma forma, a vida não pode ser totalmente controlada, como também 

não é um mecanismo determinista. No contexto novo da Física dos processos 

irreversíveis, os resultados da Biologia têm, evidentemente, uma significação e 

implicações muito diferentes. Nessa abordagem, a vida é um fenômeno de auto-

organização da matéria o qual funciona longe do equilíbrio, ou seja, funciona num 

domínio em que os processos “produtores” de entropia, os processos que dissipam 

energia, desempenham um papel construtivo, são fonte de ordem. A vida é uma 

abrangência em que coexistem zonas de bifurcação – nas quais se podem tomar 

caminhos diferentes – e zonas de estabilidade – nos quais ocorre o caminhar de um 

percurso entre as bifurcações –, as flutuações incontroláveis e as leis médias 

deterministas. A vida não é fruto do acaso absoluto nem do determinismo fatídico. Ela 

não é uma raridade excepcional nem um elemento previsível do universo. 

 Os sistemas biológicos são altamente complexos e possuem uma imensa 

diversidade no seio da natureza. “O ser vivo não está por toda parte igualmente vivo” 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 143). A vida, como a natureza e o universo, é 

atravessada pela flecha do tempo. Existe a mudança, o novo. “Os processos irreversíveis 

desempenham um papel construtivo; os processos da natureza complexa e ativa, nossa 

própria vida, só são possíveis por serem mantidos longe do equilíbrio pelos fluxos 

incessantes que os nutrem” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 144). 

 Pode-se desdobrar do que já foi apresentado que, na visão de Prigogine, a 

vida é um sistema complexo, criador, atravessado pela temporalidade e que a natureza 

não está despojada do homem nem vice-versa; o homem compartilha da relação com a 

natureza e, ao descrevê-la, pertence a essa natureza descrita. Nesse sentido, Prigogine 

defendeu claramente uma nova aliança entre o homem e a natureza, inserindo-o não 

somente como sujeito conhecedor, mas também como objeto conhecido. As 

possibilidades de comunicação com a natureza e a descoberta de novas questões 
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explicitam a nova posição das descrições físicas que manifesta o duplo papel de ator e 

espectador destinado, a partir de então, a nós, seres humanos. 

 

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 do 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 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). 

 

 Dessa forma, o conhecimento, de acordo com Prigogine, necessita de duas 

condições para concretizar-se: uma interação real entre sujeito que conhece e objeto 

conhecido e a distinção entre passado e futuro do surgimento do objeto em questão. A 

ciência não pode somente ser tomada como um meio de domínio ou de manipulação do 

ser, da natureza, do mundo. A ciência, na visão prigoginiana, é um diálogo com a 

natureza, sendo uma exploração investigativa da realidade. Suas convicções sobre a 

ciência são bastante diferentes das que predominam até os dias de hoje. Prigogine 

afirmava claramente que a ciência é expressão da cultura. “De qualquer forma, ela – 

ciência – se refere a um diálogo com a natureza. A natureza não é, porém, um dado; 

implica uma construção da qual nós fazemos parte” (PRIGOGINE, 2009, p. 86). Somos 

parte integrante desse diálogo. Esse diálogo fluente com a natureza passa por uma 

verdadeira metamorfose. A ciência hoje não é mais a ciência clássica. 

 

Os conceitos básicos que fundamentavam a “concepção clássica do 

mundo” encontraram hoje seus limites num progresso teórico que não 

hesitamos em chamar de metamorfose. A própria ambição de reduzir 

o conjunto de processos naturais a um pequeno número de leis foi 

abandonada. As ciências da natureza descrevem, de ora em diante, um 

universo fragmentado, rico de diversidades qualitativas e de surpresas 

potenciais. Descobrimos que o diálogo racional com a natureza não 

constitui mais o sobrevoo desencantado de um mundo lunar, mas a 

exploração, sempre local e eletiva, de uma natureza complexa e 

múltipla (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 5). 

 

 Quando se trata de descrições dos sistemas complexos vivos e sociais, é 

evidente que uma descrição de “sobrevoo” deve ser excluída. Conforme Prigogine e 
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Stengers (1997, p. 215), esses sistemas complexos nos dão uma lição de sabedoria. Com 

efeito, as ciências ditas “exatas” têm hoje por função sair dos laboratórios onde, pouco a 

pouco, apreenderam a necessidade de resistir ao fascínio de uma busca da verdade geral 

da natureza. Elas sabem que as situações idealizadas não lhes darão a chave universal, 

pelo que devem, enfim, tornar a ser “ciências da natureza”, confrontadas com a riqueza 

múltipla que, durante muito tempo, se acharam no direito de esquecer. Por isso, colocar-

se-á para elas o problema do diálogo necessário com saberes pré-existentes a respeito de 

situações familiares a cada um, problema esse a propósito do qual alguns quiseram 

estabelecer a singularidade das ciências humanas, quer para elevá-las, quer para 

rebaixá-las. Tal como as ciências da sociedade, as ciências da natureza não poderão 

mais, agora, esquecer o enraizamento social e histórico que a familiaridade necessária à 

modelagem teórica de uma situação concreta supõe. 

 A concepção de Prigogine acerca da ciência está alicerçada numa 

perspectiva histórica. Logo, a busca das certezas, com a negação da temporalidade e da 

novidade, implica uma recusa profunda da própria história (PRIGOGINE, 2009, p. 17). 

Porém, a ciência atual, que atravessa uma metamorfose, insere a temporalidade, a 

irreversibilidade, a probabilidade, o caos, a instabilidade, o novo, a historicidade. 

“Assim, a ciência se afirma hoje como ciência humana, ciência feita por homens e para 

os homens” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 215). 

 A validade da verdade em Prigogine não obedece a um capricho de método, 

obedece a uma razão ontológica. Toda razão é em si mesma insuficiente (GONZÁLEZ, 

2008, p. 44). O reconhecimento da temporalidade como nota essencial da realidade, 

para o físico, vem a desvanecer a pretensão de verdades perenes das ditas ciências 

“duras”. A ciência, conforme González (2008, p. 44), é uma criação forjada a partir do 

diálogo com a natureza. É, por um lado, invenção e, por outro, é um registro da razão de 

um aspecto da realidade. Agora, se partirmos do dado do devir, resulta evidente que 

cada teoria científica estuda não uma verdade eterna, senão um simples fragmento 

cósmico no tempo. 

 A incerteza e a probabilidade abrem caminho para a historicidade e a 

unidade do corpo da ciência. A história é um componente da ciência, não é um fator 

extrínseco (GONZÁLEZ, 2008, p. 48). Na visão prigoginiana de universo, natureza, 

vida, homem e ciência, a historicidade é resgatada através da temporalidade. Prigogine 

afirmava que a história é uma sucessão de bifurcações, assim como as ações individuais 

podem ser vistas como flutuações. Em suas pesquisas das estruturas de não equilíbrio da 
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termodinâmica, os sistemas físico-químicos são explicados, levando em consideração 

suas características de formação e evolução, através de noções que antes eram 

reservadas aos fenômenos biológicos, sociais e culturais: as noções de história, 

estrutura, função, entre outros. 

 No terceiro capítulo, a noção de História e, principalmente, de historicidade 

será abordada com maior abrangência. Todavia, revela-se de suma importância ressaltar 

que a historicidade, sempre vista como uma propriedade intrínseca e inerente ao 

acontecimento individual ou social, também é vista – por Prigogine – como uma 

propriedade intrínseca e inerente à matéria, à vida, à natureza, ao universo. A 

historicidade, que está intimamente ligada à irreversibilidade, é uma noção implícita ao 

conceito de temporalidade. A direção irreversível do tempo para o futuro, a extensão, 

seu papel construtivo, o caráter histórico de todos os processos configuram a noção 

geral de temporalidade desse cientista. Para a física pré-prigoginiana (dinâmica 

newtoniana, física quântica e relativista), a flecha do tempo que assinala a direção da 

entropia e da irreversibilidade foi considerada uma ilusão, uma aparência resultante das 

limitações de nossos sentidos, e foi reduzida à ignorância humana ou à aproximação. 

Para vários físicos, a direção temporal que tende ao futuro é irreal; a irreversibilidade é 

aparência subjetiva, não existência física (IBÁÑEZ, 2010, p. 109). 

 Prigogine trouxe uma nova visão alicerçada na convicção de que a mesma 

flecha do tempo que atravessa a matéria atravessa-nos: tudo envelhece na mesma 

direção. A entropia, que conduz a velhice e a morte das estrelas, conduz também a 

nossa própria velhice e morte. O seu esquema conceitual pode ser apresentado, 

obviamente de maneira esquemática – apenas ilustrativa –, da seguinte forma: 

instabilidade – descrição estatística – irreversibilidade. Esse esquema implica que a 

ciência deve incluir o acontecimento, o novo, a probabilidade. A explicação científica 

narra, desse modo, uma história: uma sucessão temporal irreversível de acontecimentos 

nos quais o acaso e as condições do ambiente – que não podem ser ignorados pela 

ciência – geram um fato contingente. 

 No estudo das flutuações, das bifurcações e das estruturas dissipativas, o 

acontecimento torna-se fundamental para uma nova perspectiva da física. Em cada caso, 

o acontecimento cria uma diferença entre o passado e o futuro (PRIGOGINE, 1992, p. 

65). O problema do tempo expressa, de fato, uma forma de dualismo. Conforme 

Massoni (2008, p. 3), existe um panorama em que, de um lado, predomina a imagem 

que a física clássica construiu de um universo sujeito a leis deterministas e reversíveis 
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no tempo, onde o passado e o futuro desempenham papéis equivalentes; de outro lado, 

os avanços nas técnicas matemáticas e as descobertas recentes de estruturas de não 

equilíbrio, também chamadas de dissipativas, reconhecem o papel fundamental das 

flutuações de instabilidade, abrem um novo mundo, novas questões, noções de 

liberdade e de criatividade, que não têm lugar no mundo determinista. 

 Segundo Justiniano (2004, p. 11), a temporalidade, na concepção 

prigoginiana, não é reversível e a história do homem já não é constituída de acidentes 

estranhos ao devir cósmico. O paradoxo do tempo – o que diferencia o passado do 

futuro – tem acompanhado a história da humanidade e remonta à Antiguidade. 

Entretanto, como destaca Massoni (2008, p. 2), para Prigogine, nenhum saber jamais 

afirmou a equivalência entre o que se faz e o que se desfaz, entre uma planta que cresce, 

floresce e morre e uma planta que renasce, rejuvenesce e retorna à semente primitiva. 

Nessa concepção, a temporalidade não depende do homem. Schöpke (2009, p. 273) 

comentou que, na visão prigoginiana, o homem não criou o tempo. Ao contrário disso, 

ele é a própria condição de possibilidade da nossa existência e de todo o universo. 

Enfim, somos nós que existimos graças ao tempo, e não o contrário. Indubitavelmente, 

pode-se perceber uma nítida influência de Bergson nessa afirmação de Prigogine. 

 Buscou-se até aqui, em linhas gerais, delinear as mais proeminentes 

características da visão de mundo de Prigogine, atravessando temas e assuntos que vão 

da matéria ao universo, do homem à natureza, da ciência à história, e, também, que 

tratam da vida e da temporalidade. Neste estágio do diálogo, o que se pretende não é 

fazer um resumo, um balanço, mas sim elaborar uma panorâmica do que foi 

apresentado, a fim de agora descortinar a tela desse quadro como um todo. As suas 

partes, cores, objetos representados já foram enunciados. Essa tela está na moldura de 

uma iniciativa de compreensão. Qualquer tentativa de abordagem de visão de mundo é 

reducionista, limitada, entre outros fatores, em razão de que a palavra não é a coisa 

representada. O que se busca é aproximar ao máximo possível da complexidade da 

visão de mundo de Prigogine, a partir da observação de seus livros, entrevistas e obras 

de terceiros sobre a sua produção e da reflexão sobre eles. Mas, indubitavelmente, ainda 

que se fale dela – sua visão de mundo –, a sua realidade será sempre maior. Isso vale 

para qualquer ser ou qualquer coisa. Trata-se de uma condição humana. 

 Ilya Prigogine exprimiu, enquanto cientista e pensador, uma visão de mundo 

– e, consequentemente, uma conduta diante da realidade – que se alicerçava na 

convicção de que o mundo não foi destinado a nós. Enquanto humanos, temos 
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vislumbres de fragmentos da realidade. Ele mesmo afirmava que vivemos na “pré-

história” de nosso entendimento do universo, sendo a ciência um empreendimento 

muitíssimo recente. O Big-Bang, que para muitos é a origem do nosso universo, era 

para ele um ponto de instabilidade, sendo que a temporalidade o precede. Em sua visão, 

o universo não deve satisfazer a leis eternas, como é concebido na visão da ciência 

clássica. O universo é criativo porque é atravessado pela irreversibilidade. Não por 

acaso, o símbolo do universo, da natureza e da ciência foi, para ele, a arte. A arte é a 

expressão de algo fundamental na natureza onde podemos ver a irreversibilidade e a 

imprevisibilidade. 

 Intrínseca à sua visão de mundo, a natureza gera o reencantamento porque 

ela não é considerada um mecanismo autômato, de fenômenos deterministas, decifrável 

em seu todo por algumas leis fundamentais. A ciência tem um papel renovado em seu 

interesse pela natureza. Na perspectiva prigoginiana, a ciência não deve ser guiada pela 

meta do controle, do domínio, da predição da natureza, mas sim pela compreensão, 

estabelecida em um diálogo que insere o homem e a natureza como partes integrantes e 

não separadas. Quando se tem uma ciência em que tudo está dominado e pode ser 

predito por algumas poucas leis gerais, não há nenhuma nova possibilidade de interesse, 

de reencantamento. Entretanto, numa ciência aberta, que leva em conta a 

irreversibilidade como elemento fundamental, as certezas não são mais tidas como 

certas em todos os níveis, a probabilidade passa a existir em vários estágios. O novo, a 

criatividade e a liberdade existem, e o reencantamento surge. 

 

Lévy-Bruhl e Durkheim disseram que nada pode realmente 

surpreender o homem ocidental racional, pois ele sabe que, não 

importa o que presencie, isso pode ser relacionado às leis 

fundamentais da natureza, já descobertas por ele. É precisamente isso 

que foi pulverizado, e não apenas no âmbito da alta física, das 

partículas elementares – cuja estrutura é bem diferente do que se 

esperava – ou da cosmologia, mas pulverizada em nosso próprio nível. 

As moléculas que nos cercam, a turbulência, os relógios químicos, os 

relógios biológicos apresentam um comportamento da matéria 

diferente do descrito na visão clássica. Há um renovado interesse pela 

natureza que nos rodeia. E esse é um fenômeno importantíssimo. 

Afinal de contas, fazer ciência é estar aberto ao mundo circundante, 

inclusive o humano. Isso é uma espécie de reencantamento porque 

vemos possibilidades novas (PRIGOGINE, 1986, p. 236). 

 

 A irreversibilidade presente no universo, na natureza, na vida, manifesta-se 

em nós de forma mais intensa. A conexão entre temporalidade e irreversibilidade dá um 
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significado maior à vida humana porque demonstra o quanto estamos radicados em 

alguma coisa que vemos também em nós
21

. O pensamento e obra de Prigogine 

enfatizaram a interdependência na qual não se opõem natureza e homem, vida e não 

vida, ordem e desordem. A realidade é complexa e a nossa racionalidade é limitada. 

Podemos sempre aprender. Essa é uma perspectiva bastante diferente da ciência clássica 

– com destaque para a física newtoniana –, cujo determinismo implica a possibilidade 

de um conhecimento absoluto, fechado, o que pode gerar uma grande intolerância em 

relação às ideias novas: essa é uma das razões pelas quais as descrições estocásticas em 

física – na mecânica quântica ou, mais recentemente, no novo conceito de 

temporalidade já discutido – têm sido atacadas com tamanha violência (PRIGOGINE, 

1986, p. 239). 

 Todas essas noções prigoginianas e suas críticas às certezas baseadas no 

determinismo e nas leis da física clássica, colocando em dúvida, não a teoria em si, mas 

a sua irrestrita aplicabilidade e também algumas de suas premissas, atraíram para si 

muito mais críticas do que admiração e consenso. À medida que Prigogine refutava o 

caráter irrestrito de inteligibilidade da natureza como algo dado e também recusava o 

modelo da física clássica para outras áreas do saber, muitos cientistas reagiram com 

hostilidade. 

 Spire (1999, p. 80) evidenciou algumas das críticas que foram feitas às 

ideias e concepções de Prigogine. Uma das mais ácidas foi a de Francis Perrin (1901-

1992) – físico francês que ocupou o cargo de alto comissário para a Energia Atômica – 

que chegou a afirmar que Prigogine, ao colocar em dúvida a certeza da ciência, era, na 

verdade, um traidor, uma espécie de desertor da própria ciência. Ao propor uma visão 

não mecanicista e não determinista, Prigogine foi acusado de traição como se os blocos 

inexpugnáveis unidos pela argamassa das certezas determinísticas criassem um edifício 

de uma ciência irrefutável e inquestionável. Propor uma reforma desse edifício ou 

construir outros edifícios no terreno do conhecimento é considerado uma grande 

“heresia”. Vê-se, claramente, que a racionalidade predominante na ciência não aceita o 

                                                 

21
 “Hoje, vivemos uma reconceituação da Física que aproxima o mundo interior do exterior. Em 1900, os 

físicos concordavam unanimemente em que os processos fundamentais são determinísticos e reversíveis. 

Hoje, uma minoria cada vez mais significativa assume o ponto de vista oposto, de que algumas leis 

fundamentais são irreversíveis e estocásticas (isto é, probabilísticas). Isso requer uma visão mais 

complexa do mundo físico, mas que não coloque homem e natureza em oposição” (PRIGOGINE, 1986, 

p. 228). 
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diálogo aberto entre visões diferentes; diálogo que deveria ser o caminho para qualquer 

atividade científica. 

 Outra crítica muito comum feita à obra de Prigogine é a de que a 

irreversibilidade é fruto de nossa ignorância. Esse é, por exemplo, o ponto de vista do 

físico americano Murray Gell-Mann, prêmio Nobel em 1969 pela teoria dos quarks, da 

qual foi formulador. Gell-Mann criticou a ideia de que a temporalidade possa permitir 

tratar, através da irreversibilidade, os elementos constituintes da matéria, os organismos 

vivos, a complexidade biológica e a complexidade cultural do homem. Em sua visão, se 

pudéssemos verdadeiramente tudo conhecer, veríamos um universo totalmente 

determinado. Ilya Prigogine recusou essa visão, argumentando que a flecha do tempo é 

uma propriedade fundamental do universo. Para ele, se o mundo é determinado, a 

temporalidade é uma ilusão. Se a temporalidade é uma ilusão, a aprendizagem, a nossa 

história, a nossa vida, são ilusões (SPIRE, 1999, p. 70). 

 Prigogine afirmou que a Física tem formulado as leis da natureza referindo-

se a um universo fundamentalmente reversível, que não conhece a diferença entre o 

passado e o futuro. Entretanto, como ressaltou Massoni (2008, p. 7), segundo Prigogine, 

as escolhas, as possibilidades, a incerteza são, ao mesmo tempo, uma propriedade do 

universo e próprias da existência humana. Elas abrem novas perspectivas para a ciência 

e uma nova racionalidade, com elas, a verdade científica não mais é sinônimo de certo 

ou determinado e o incerto e o indeterminado não estão baseados na ignorância, no 

desconhecimento. Massoni assinalou que, na visão prigoginiana, a marca de nosso 

tempo é o de uma ciência em que o ser e a estabilidade deram passagem para a 

evolução e a mudança. Vale ressaltar que, em sua obra, Prigogine tentou mostrar que o 

não equilíbrio não cria a flecha do tempo; porém é, sobretudo, o equilíbrio que impede a 

flecha do tempo, sempre presente ao nível microscópico, de ter efeitos macroscópicos.  

 O filósofo francês Michel Paty
22

 criticou a vulgarização da irreversibilidade. 

Para ele, a flecha do tempo está restrita somente à Termodinâmica e o termo flecha do 

tempo não é adequado, devendo ser substituído pela expressão “curso do tempo”. Outro 
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físico que discordou do conceito de irreversibilidade foi David Ruelle
23

, ao endossar as 

críticas sobre o uso e o significado desse termo, considerando-o apenas uma 

probabilidade aparente (SPIRE, 1999). 

 Outra abordagem crítica, reflexiva e consciente é a que se encontra na obra 

de Schöpke (2009). Ela questionou, por exemplo, se realmente o mundo físico estaria, 

de fato, aberto à novidade. Caso esteja aberto ao novo, Schöpke (2009, p. 268) 

questionou se isso está ligado à realidade do tempo ou se está intimamente relacionado 

às próprias condições da matéria. Ela interrogou se o futuro possui uma realidade em si, 

se representa uma porta aberta para o desconhecido. E, sendo a ciência, em sua 

concepção, não reflexiva, ela tende a partir de conceitos já elaborados pela filosofia, os 

quais podem ou não se confirmar. Schöpke (2009, p. 271) comentou que o físico 

Étienne Klein
24

 também levantou uma importante questão: a de saber se o tempo é um 

objeto natural ou se é um objeto cultural. Essa pergunta desdobra-se na fatídica e 

“enigmática” questão em querer saber o que é o tempo, afinal. Que objeto é esse, o 

tempo? Ressaltou Schöpke as diferenças nas abordagens sobre esse tema na ciência 

contemporânea, destacando que Einstein negou o tempo uno e absoluto, já Prigogine 

defendeu a flecha do tempo, e, por sua vez, Hawking o fez nascer e morrer com o nosso 

mundo. 

 Schöpke (2009, p. 271) comentou, sem intenção de desmerecer as ciências, 

que os cientistas não sabem sequer definir o tempo, e que não existe um consenso na 

ciência sobre essa questão. Por fim, Schöpke afirmou que, mesmo que Prigogine 

assegurasse que a temporalidade é real e preceda tudo o que existe, sua justificativa ou 

maneira de provar a existência da temporalidade continuaria fortemente ligada à 

matéria. São os movimentos da matéria, o devir
25

 contínuo, esse incessante movimento 

que leva tudo a se fazer e se desfazer incessantemente, que se apresentam, em geral, 
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como a prova do tempo
26

. Como a tese de Schöpke é de que o tempo não existe e que o 

devir é, na verdade, o movimento da matéria, percebe-se que as ideias de Prigogine não 

podem ser simplesmente conciliadas com as suas. No entanto, as diferenças de visões 

não deveriam necessariamente criar muros. Em determinados casos, uma hipótese pode 

ser mais adequada que outra e vice-versa.  

 Quanto aos questionamentos da autora, podem-se enxergar, na obra de 

Prigogine, algumas possibilidades de esclarecimentos. Sobre as questões que dizem 

respeito ao mundo físico, se ele está ou não aberto ao novo, se essa novidade está ligada 

ao tempo, se o futuro é uma realidade aberta para o desconhecido, podemos perceber 

qual é o posicionamento de Prigogine. No século XX, foram descobertas as partículas 

elementares, também se descobriu que as galáxias estão se expandindo, que existe uma 

radiação de micro-ondas e que existem relógios químicos. Tudo isso, inevitavelmente, 

alterou a visão sobre a realidade, o que gerou um grande impacto no conhecimento. 

 

Se aceitarmos que o mundo é determinístico, no sentido clássico, qual 

seria nossa função nele? Desempenhar um papel predeterminado, mas 

que ignoramos. E isso me parece ainda mais difícil de aceitar: 

seríamos uma espécie de máquinas inferiores, agindo sem 

conhecimento algum. Estaríamos apenas seguindo um plano superior 

que não nos foi comunicado e a que estamos condicionados. Isso é, 

por assim dizer, repulsivo (PRIGOGINE, 1986, p. 240). 

 

 Para Prigogine, a temporalidade existe e independe de nós. Sendo assim, o 

futuro não é determinado e o mundo físico está aberto ao novo. Prigogine chegou a 

afirmar que a própria matéria, numa determinada perspectiva, é o resultado da 

irreversibilidade. Os processos irreversíveis associados às instabilidades dinâmicas 

desempenharam um papel decisivo desde o nascimento de nosso universo. Desde 

moléculas simples ao universo, a temporalidade é o elemento criador. 

 

[...] a irreversibilidade pode levar à formação de moléculas que não 

poderiam ter sido sintetizadas em condições próximas do equilíbrio e 

podem ter um caráter mais permanente. Neste caso, a irreversibilidade 

inscreve-se na matéria. Simulações em computador mostraram que, de 

fato, moléculas do tipo “biomoléculas” podiam ser produzidas [...] 
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veremos que a própria matéria é, em certo sentido, o resultado de 

processos irreversíveis (PRIGOGINE, 1996, p. 163). 

 

 Essa visão é bem distinta da que é defendida por Schöpke. Assim como 

Bergson – para quem a temporalidade, e não a matéria, é criação –, Prigogine também 

teve a mesma convicção. Contudo, é interessante notar que, para Prigogine, a 

temporalidade pode transformar-se em espaço e em matéria. “De fato, a vida e a própria 

existência do universo podem ser concebidas como a inscrição, no espaço e na matéria, 

da irreversibilidade temporal” (PRIGOGINE, 1986, p. 241). 

 Sobre a utilização de conceitos da filosofia, talvez essa seja uma das 

posturas mais caras para Prigogine, porque ele, inexoravelmente, recusou afastar o 

trabalho de pesquisador do trabalho de reflexão filosófica. É óbvio o fato de ele 

respeitar as especialidades e as implicações de cada área, porém sua visão foi a de que 

elas estão próximas, em conexão, em complementaridade, em diálogo. Em seu ponto de 

vista e de Stengers, a ciência atual não pode mais negar a pertinência e o interesse de 

teorias de outras áreas do saber e, em particular, não pode recusar compreender os 

pontos de vista das ciências humanas, da filosofia e da arte (PRIGOGINE; STENGERS, 

1997, p. 41). Essa questão foi central para ele. Em livros e em entrevistas, ele confessou 

que uma de suas metas era a criação de uma ponte entre a experiência filosófica e a 

experiência científica. “A ciência nos fornece uma ideia do universo onde nos 

encontramos. A posição do homem no universo será sempre o ponto de partida na 

filosofia” (PRIGOGINE, 2009, p. 83). 

 

Será ainda possível uma filosofia da natureza que não se constitua 

contra uma ciência cujas possibilidades de invenção ela nega e cujos 

limites pretende definir de vez? Maurice Merleau-Ponty sublinhou a 

gravidade das consequências da repartição estéril que deixaria a 

natureza à ciência, enquanto que a filosofia reservaria para si a 

subjetividade humana e a história: “o abandono em que caiu a 

filosofia da natureza envolve certa concepção do espírito, da história e 

do homem. É a permissão que a si mesmo se concede de as fazer 

aparecer como pura negatividade. Inversamente, voltando à filosofia 

da natureza, a gente não se afasta senão aparentemente desses 

problemas preponderantes e procura encontrar-lhe uma solução que 

não seja imaterialista” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 76). 

 

 A trajetória do pensamento ocidental a respeito da natureza tem mudado ao 

longo da história. A natureza, na Antiguidade, era fonte de sabedoria e de orientação 

diante dos vários desafios da realidade, por conseguinte, estava intrinsecamente ligada à 
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filosofia. A natureza, na Idade Média, falava de Deus e era enquadrada como uma obra 

divina; no período da Idade Moderna, tornou-se muda de tal modo que o filósofo 

Immanuel Kant (1724-1804) julgou dever separar completamente ciência e sabedoria, 

ciência e verdade. “Vivemos esta separação há já quase dois séculos; temos pressa que 

termine logo e, do ponto de vista científico, parecem estar reunidas as condições para 

isso” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 71). 

 Prigogine acreditou ser possível uma filosofia da natureza que permita 

pensar de maneira coerente a inserção do homem na natureza; uma filosofia que não 

tome para si a exclusividade de determinados temas, mas que possa fazer do diálogo 

uma abertura para os vários conhecimentos. Assim, como exemplo, a temporalidade, 

para Prigogine, é objeto de estudo da ciência, da Filosofia, da Sociologia, da História, 

como também é objeto cultural, porque é por meio da cultura humana que se pode falar 

da temporalidade. 

 Todos os pontos de vista apresentados neste tópico possuem esta forte 

evidência: a marcante diferença entre as perspectivas de Ilya Prigogine e as concepções 

que, por muito tempo, são sustentáculos da ciência clássica, com destaque para a física 

newtoniana. Até os dias atuais, a visão predominante no mundo científico ainda se 

fundamenta nos princípios desse modelo clássico. O que significa essa ciência? Como 

ela se configurou como modelo científico? Quais são as suas características? Quais as 

suas estratégias e como se deu o seu tamanho êxito? Essas são algumas das questões a 

serem discutidas no próximo capítulo. 

 Mesmo com o predomínio da visão científica clássica, a ciência – que faz 

parte da complexidade da cultura, a partir da qual, em cada geração, os homens tentam 

encontrar uma forma de coerência – passa por uma verdadeira e profunda metamorfose. 

Na visão prigoginiana, essa transformação renova a nossa concepção da realidade, da 

natureza, da temporalidade, entre outras. Esta última, a temporalidade, foi tratada pelo 

autor com um novo e mais amplo significado e é a base de uma nova visão que 

possibilita interligar o homem e a natureza, que enxerga a historicidade na própria 

matéria e que relaciona as áreas do saber, além de também construir uma percepção de 

interdependência entre o indivíduo e o universo. Estes pontos específicos – a ciência 

clássica, a metamorfose da ciência e a temporalidade – serão discutidos com maior 

abrangência no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

A METAMORFOSE DA CIÊNCIA E A TEMPORALIDADE 

 

 

2.1. A ciência clássica e seus fundamentos epistemológicos: a negação da 

temporalidade 

 

 O sentimento de que algo verdadeiro possa ser visto, entendido, comunicado 

e compartilhado não significa a descoberta da verdade nem que ela exista e que seja 

assim como uma propriedade cercada por muros altos, acessível somente a poucos 

iniciados que, de forma privilegiada, adentram em seu terreno, aceitando sua razão ou 

desrazão de ser. O que se tem são caminhos que se configuram de forma diferente no 

olhar e no fazer da ciência, mas que podem ser inter-relacionados. Algo verdadeiro não 

tem o significado de uma “verdade” fixa, mas um conjunto de ideias, pensamentos e 

concepções coerentes que trata de determinada temática, edificando uma abordagem 

adequada em um determinado contexto.  

 Sabe-se que Ilya Prigogine apresentou e buscou formular uma nova 

coerência teórica científica, aberta ao diálogo com várias áreas do saber. Isso não quer 

dizer que, ao propor um novo olhar e uma nova maneira de se fazer ciência, ele 

quisesse, simplesmente, abandonar as outras demais teorias; até mesmo porque isso 

seria impossível, ingênuo, cego e arrogante. As suas críticas, por exemplo, ao arcabouço 

teórico da ciência clássica refletem a não adequação de determinadas perspectivas e 

pontos de vista que não se coadunam com a sua visão teórica. Contudo, em vários 

aspectos, as premissas e argumentos da ciência clássica são considerados válidos em 

determinadas abordagens, porém não são tratados como irrefutáveis em todos os níveis. 

Em algumas áreas, são coerentes e válidos e, em outras, segundo ele, não são e, por 

isso, devem ser reformulados. 

G01
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 A reformulação dos fundamentos da ciência clássica foi crucial para 

Prigogine, visto que, segundo sua visão, uma verdadeira metamorfose acontece na 

ciência como um todo. Entretanto, que ciência clássica é essa que foi, por três séculos, e 

ainda é para muitos, a base do pensamento científico ocidental? Chamada por inúmeros 

autores de clássica, moderna ou newtoniana, essa ciência é um conjunto do 

conhecimento que se constituiu como um produto de uma cultura europeia ocidental, 

num determinado período histórico da Idade Moderna, dentro de um contexto 

sociocultural renascentista, de particularidades elitistas e de poder sob o controle de reis 

absolutistas. Essas circunstâncias históricas viram emergir um florescimento de um tipo 

de visão racionalista da natureza. As concepções aristotélicas, que levavam em 

consideração a qualidade e a complexidade da natureza, são criticadas e várias de suas 

práticas, refutadas em prol de uma visão científica na qual o universo cognoscível é 

regido por um pequeno número de leis simples e imutáveis. 

 Antes de se versar sobre os fundamentos característicos da ciência clássica e 

de suas implicações, importa discutir, apenas em linhas gerais, a trajetória do 

pensamento científico ocidental. Por volta de 2.500 anos atrás, os sábios da escola de 

Mileto, na Grécia Antiga, buscavam adquirir um conhecimento da natureza essencial de 

todas as coisas, elaborando um saber denominado por eles de physis. Nesse período, 

physis e filosofia eram parte de um processo único de conhecimento. O filósofo grego 

Heráclito de Éfeso, entre outros, consoante às suas especulações filosóficas e 

observações dos fenômenos da natureza, afirmava que o mundo estava em constante 

mudança, em um eterno vir-a-ser, sendo o fogo o princípio universal. O mundo para 

Heráclito, conforme nos destacou Heisenberg (1987, p. 51), era, simultaneamente, Um e 

muitos e é, justamente, a tensão oposta dos contrários que constitui a unidade do Um. 

 Com uma visão oposta a de Heráclito, o filósofo Parmênides assegurava que 

o princípio básico era o Ser, que é único e invariável. Em decorrência de sua visão de 

mundo, a mudança era considerada uma ilusão. Na tentativa de reconciliar essas 

posições contrárias, vários filósofos gregos acreditavam que o Ser encontrava-se em 

algumas substâncias invariáveis. Essas substâncias, ao se misturarem e se separarem, 

dariam origem às mudanças no mundo. É dessa perspectiva que surge o conceito de 

átomo, considerado, pelos gregos, a menor unidade indivisível da matéria. Essa 

formulação manifestou-se na filosofia de Leucipo e Demócrito. Um desdobramento 

dessa visão foi a de que os atomistas separaram o espírito da matéria, sendo que a 

matéria seria formada por blocos indivisíveis. 



 66 

 A separação entre espírito e matéria, que se tornou a base da visão ocidental 

até o século XX – e, talvez, ainda predominante até os dias atuais –, aprofundou-se, e os 

filósofos gregos deram atenção muito maior para o mundo espiritual; é o caso de 

Aristóteles, que foi um dos maiores sistematizadores do conhecimento “científico” da 

Antiguidade. O pensamento aristotélico/ptolomaico permaneceu forte por muito tempo, 

pois foi absorvido, em parte, pela Igreja Cristã, durante um bom período da Idade 

Média. 

 Na Idade Moderna, com o movimento cultural do Renascimento, por volta 

do fim do século XV, a influência de Aristóteles diminuiu, aumentando o interesse por 

novos procedimentos de aquisição do conhecimento. As especulações teóricas e os 

experimentos intensificaram-se, juntamente com os avanços da Matemática. Em meados 

do século XVI e durante o século XVII, foram edificados os pilares daquilo que se 

convencionou chamar de ciência moderna/clássica, que está alicerçada na teoria 

heliocêntrica do movimento dos planetas, proposta pelo polonês Nicolau Copérnico – 

Sobre a revolução das esferas celestes (1ª edição – 1543) –; nas leis das órbitas 

planetárias de Johannes Kepler – A harmonia do mundo (1ª edição – 1619) –; no 

matematicismo de Galileu Galilei – Diálogo e discurso (1ª edição – 1612) – e seu 

estudo sobre a queda dos corpos; na consciência filosófica do empirismo de Francis 

Bacon – Novum organum (1ª edição – 1620) – e do racionalismo de René Descartes – 

Discurso do método (1ª edição – 1637) –; e, por fim, numa das expressões mais 

fecundas dessa revolução científica, nas teorias e leis de Isaac Newton – Principia 

mathematica e philosophae naturalis (1ª edição – 1687). 

 O dualismo espírito/matéria chegou ao extremo, no século XVII, com a 

filosofia de René Descartes. A visão da natureza derivava de uma divisão fundamental 

entre a mente – res cogitans – e a matéria – res extensa. Essa divisão cartesiana 

permitiu aos cientistas tratar a natureza e a matéria como algo separado deles mesmos. 

Tal visão cartesiana, mecanicista, adicionada ao empirismo indutivista de Francis Bacon 

– para quem a ciência faria do homem o manipulador e possuidor da natureza, 

objetivando o controle sobre a realidade –, foi sustentada por Isaac Newton, que 

elaborou sua mecânica a partir desses fundamentos, tornando-se o mais imponente e 

sólido pilar da física clássica. Do século XVII até o século XX, a física newtoniana foi o 

paradigma predominante no pensamento científico. 

 A ciência newtoniana é uma ciência prática. Ela prolonga o esforço humano 

para organizar e utilizar o mundo e possui a singularidade de constituir-se como o 
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encontro entre a técnica e a teoria, aliança sistemática entre a ambição de modelar o 

mundo e de entendê-lo. O diálogo experimental dessa ciência moderna com a natureza 

não está fundamentado numa observação passiva, mas sim em uma objetividade com 

um fito prático. Essa visão simplifica a natureza. Segundo Prigogine e Stengers, 

“prepara a natureza, às vezes mutila-a em função da hipótese preliminar que a 

experimentação interroga” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 30). Esse diálogo 

experimental garante a assimilação, por muitos cientistas e intelectuais, de que é 

verdadeira a separação entre a natureza – interrogada, investigada, explorada como 

objeto –, e o homem – inquiridor, investigador, explorador, independente (sujeito) da 

natureza (objeto). Esse foi um pilar da ciência clássica que influenciaria como modelo 

as demais áreas do conhecimento, entre elas, a História, principalmente no século XIX. 

 Outro pilar importante da ciência moderna foi a busca por verdades 

universais, por leis da natureza, por certezas. Um dos importantes fundadores dessa 

visão foi Galileu Galilei, para o qual a natureza e seus fenômenos devem ser descritos 

numa linguagem formal e abstrata, a matemática, que poderia ser decifrada pela 

experimentação. Para ele, essa linguagem é única. O conjunto teórico desse tipo de 

ciência enxerga o mundo como se fosse homogêneo e um experimento local passa a ser 

visto como uma verdade geral. Cria-se a perspectiva, indubitavelmente imodesta, de que 

os fenômenos simples estudados pela ciência podem fornecer-nos o conjunto da 

natureza. A complexidade da natureza passa a ser vista como apenas aparente e a 

realidade reduz-se a uma verdade única, decifrável através das leis físicas e 

matemáticas. 

 Diante da circunstância cultural das ideias expostas, para muitos cientistas 

seria questão de tempo, de ajuste, de um contínuo aprimoramento, a descoberta do 

segredo da “máquina universal”. Essa compreensão do universo seria possível, segundo 

essa visão, porque o homem é capaz de conhecer e desvendar as suas leis. Para tanto, o 

homem está separado da natureza, como se fosse um anatomista a dissecá-la. A 

eliminação do observador pela ciência moderna pressupõe que a natureza é autômata. 

Chega-se à premissa de que uma descrição é tanto mais objetiva quanto mais se elimina 

o observador. É como se o conhecimento da natureza só pudesse ser realizado de um 

ponto de vista exterior ao mundo. 

 A forma esquemática com que a física newtoniana se desenvolveu como 

“tradução” ou “evidência” dos fatos está baseada na pretensão de constituir uma 

descrição do mundo que seja: fechada – não aberta ao novo, ao questionamento; 
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coerente – utilizando recursos da linguagem abstrata da matemática, que, para muitos, é 

indecifrável; completa – realização do projeto humano de inteligibilidade. Essa 

descrição, entretanto, expulsa o homem do mundo que ele descreve enquanto habitante, 

ao mesmo tempo em que também o expulsa enquanto a descrição é realizada 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 38). 

 De acordo com Ben-Dov (1996, p. 41), os “continuadores” de Newton 

viram no sucesso de sua mecânica o anúncio de uma nova visão de mundo: o universo 

perceptível é semelhante a uma grande máquina que se constitui de matéria e se move 

segundo leis imutáveis. Esse autor comentou ainda que os sucessos da mecânica 

newtoniana influenciaram a própria concepção de ciência. Até a física newtoniana, a 

ciência parecia ter o papel de explicar os fenômenos, revelar as causas de seu 

desenvolvimento. Não se tinha a pretensão de exigir da ciência predições numéricas 

precisas sobre os fenômenos naturais, pois, como destacou Ben-Dov, a física aristotélica 

se contentava com explicações qualitativas. A física de Newton era radicalmente 

diferente. Essa física forneceu leis matemáticas que permitiam prever os fenômenos 

com grande precisão. Os sucessos da mecânica newtoniana na predição de fenômenos 

ocasionaram sua adoção como fundamento da nova visão científica do mundo
27

. 

 Vale ainda reforçar alguns aspectos da visão dos gregos, como forma de 

contraponto à nova visão que se tornará preponderante, a clássica. Faz-se necessário 

ressaltar que, na época de Platão e Aristóteles, a distinção entre pensamento teórico e 

atividade técnica foi especialmente fixada. Havia um predomínio de uma ótica 

heterogênea que diferenciava o campo do conhecimento racional do campo de 

manipulação técnica. A área do saber, para os gregos, era um desvendar da qualidade e 

                                                 

27
 A teoria newtoniana provocou no ser humano uma mudança radical na sua representação do mundo e 

na sua cultura. A mecânica newtoniana parecia fornecer o que antes ninguém tinha ousado prometer: uma 

teoria matemática que permitia, em princípio, dar uma descrição completa de todos os fenômenos 

naturais, pelo menos sob seu aspecto mecânico – segundo Descartes, o único aspecto que existia. 

Conforme Ben-Dov (1996, p. 44), pela primeira vez na história, parecia que o espírito humano 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. Ressalta-se outra propriedade da mecânica newtoniana que 

contribuiu para o seu grande êxito e aceitação: a previsibilidade e o determinismo. Se conhecêssemos, em 

um dado instante, as posições e velocidades das partículas que compõem um sistema qualquer, as 

equações de Newton nos permitiriam deduzir com certeza essas posições e essas velocidades em todo 

instante do passado e do futuro. Laplace (1749-1827) chegou a afirmar que, se houvesse uma inteligência 

dotada de uma capacidade de cálculo infinito e que conhecesse em um dado instante as posições e 

velocidades de todas as partículas materiais que formam o universo, essa inteligência seria capaz de 

conhecer, certamente, o estado do universo em qualquer instante do passado e do futuro. Essa concepção 

de um futuro fixado em seus mínimos detalhes é, segundo Ben-Dov (1996, p. 79), chamado de 

determinismo. Ele afirmou que a mecânica newtoniana é completamente determinista: o futuro nada pode 

revelar que não esteja implicitamente contido no presente e no passado. Ou seja, não há, nessa visão, 

diferença entre passado, presente e futuro. 
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complexidade da natureza. O conhecimento não estava fundamentado na ideia de um 

saber para simples e objetivamente controlar e manipular a natureza de forma prática.  

 Os gregos antigos também demarcaram a distinção entre o céu e a Terra. Ou 

seja, a diferença do mundo imutável e eterno dos astros em relação ao mundo sublunar, 

onde todas as coisas são mutáveis, mortais, sujeitas às paixões e à corrupção 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 29). O mundo dos astros, em estado perfeito e 

eternamente igual a si mesmo, pode ser descrito pelos matemáticos, alcançando, dessa 

forma, uma compreensão de sua ordem. O mundo sublunar possui o transitório. Seus 

processos naturais são imprecisos. Nesse mundo, a descrição matemática é 

aproximativa, não se traduz em exatidão, em certeza. A ciência moderna – a partir de 

Copérnico, Galileu, Newton, entre outros – deu um duro golpe na ideia de Aristóteles 

(herdeira, de certa maneira, de Platão) de distinção entre o mundo supralunar – como já 

mencionado, aquele da eternidade, da necessidade e da regularidade que presidem os 

astros – e o mundo sublunar – mais uma vez, o da temporalidade, da contingência, do 

acidental que dominam o que se passa sobre a Terra. 

 Como bem lembrou Piettre (1997, p. 52), a ciência moderna, nos séculos 

XVII e XVIII, conseguiu efetivamente unificar as leis do microcosmo terrestre e do 

macrocosmo celeste. Piettre destacou que Newton estendeu a lei galileana da queda dos 

corpos à revolução dos astros. Porém, unificando as leis do universo, não foi a 

temporalidade – dominante em nosso mundo – estendida ao mundo celeste; foi antes 

uma eternidade de ordem matemática, até então reservada ao mundo divino dos astros, 

trazida e implantada sobre a Terra. A física clássica, originada da revolução copérnico-

galileana, resultou na elaboração da mecânica newtoniana, baseando-se na linguagem 

matemática que permite estabelecer leis, as quais representam e enunciam analogias 

constantes, estáveis, regulares, entre certos fenômenos. Piettre (1997, p. 53) comentou 

que a inteligibilidade da ordem no mundo nos permite, segundo uma fórmula de 

Espinosa
28

, considerá-lo sub especie aeternitatis, em outras palavras, do ponto de vista 

da eternidade. 

 Uma premissa da ciência moderna é a de que a ordem matemática da 

natureza é necessariamente eterna e, dessa forma, eternamente necessária. No âmbito da 

física clássica, não se tem lugar para o tempo como mudança e irreversibilidade. Piettre 

                                                 

28
 Baruch de Espinosa (1632-1677), filósofo holandês do século XVII. Sua filosofia está alicerçada numa 

concepção panteísta da realidade, que identifica Deus com a natureza. Uma de suas principais obras foi o 

livro Ética (1ª edição – 1677). 
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(1997, p. 54) chamou a atenção para o fato de que, ficando a natureza geometrizada, o 

ponto de vista do espaço é privilegiado em relação ao tempo: o tempo é negado como 

duração irreversível e, restabelecido a espaço; o que também foi perfeitamente 

sublinhado por Bergson, conforme já mostrado. Do mesmo modo, não sobra lugar 

algum à contingência, como o era no mundo sublunar para Aristóteles. 

 O tempo irreversível, aquele que possibilita a novidade, o desconhecido, que 

abre caminho à incerteza e à probabilidade, é negado pela física clássica, que o insere de 

forma reversível. Conforme o padrão rígido de inteligibilidade dessa física, o futuro e o 

passado apenas existem em relação à nossa imaginação
29

. De Galileu a Einstein, a 

ordem imutável, intemporal – ao atribuir passado e futuro como equivalentes –, é uma 

das bases da ciência clássica. Uma das consequências dessa perspectiva de um tempo 

reversível é o predomínio de uma visão determinista que pressupõe prever, predizer e 

retrodizer os fenômenos da natureza, dadas as condições iniciais desses mesmos 

fenômenos. Na física clássica, o tempo utilizado na medida do movimento, da 

velocidade, da aceleração, é sempre um tempo reversível – simétrico. 

 Em outras palavras, se alguém invertesse os acontecimentos futuros e os 

acontecimentos passados de um sistema, em nada modificaria as equações clássicas que 

os descrevem. As leis da dinâmica newtoniana não impõem nenhuma direção 

privilegiada ao tempo. As equações que levam em consideração, por exemplo, os 

movimentos dos planetas em torno do Sol continuariam absolutamente imutáveis se o 

sentido dos movimentos dos planetas se invertesse (PIETTRI, 1997, p. 60-61). 

 Os traços fundamentais que constituem, a partir do século XVII, a forma de 

conceber a prática científica podem ser expressos nas noções de legalidade – 

regularidade, estabilidade –, determinismo e reversibilidade da temporalidade. Segundo 

Justiniano (2004, p. 2), nessa visão da ciência clássica, a realidade corresponde à 

categoria de ordem, equilíbrio eterno explicável por leis universais. 

 Como a temporalidade é central para a presente discussão, é importante 

aprofundar sua abordagem pela física clássica. Isaac Newton foi um grande profissional 

científico inglês, cujos interesses estavam focados na área que veio a ser denominada de 

ciência, embora, em sua época, ciência e Filosofia não estivessem separadas e a Física 

                                                 

29
 Foi mencionada, no primeiro capítulo, a abordagem de Albert Einstein, por exemplo, ao defender que o 

tempo irreversível é uma ilusão. 
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fosse pensada mais como uma “filosofia natural”
30

. Era uma pessoa muito reservada e 

precavida e foi um dos mais importantes arquitetos do imponente edifício da mecânica 

clássica (KOYRÉ, 1982, p. 151). 

 Pomian (1993, p. 38) sublinhou que Newton, no livro Principia, buscou 

elucidar o seu conceito de tempo e também se ocupou em definir outros conceitos como 

espaço, lugar e movimento. Segundo Newton, correntemente esses conceitos que, para 

ele, são relacionados com quantidades, são geralmente interligados às nossas 

sensibilidades, o que gera uma série de erros. Pomian destacou que Newton propôs 

eliminar esses erros, distinguindo as mesmas quantidades – como o tempo, o espaço – 

em absolutas e relativas, verdadeiras e aparentes, matemáticas e vulgares. O conceito de 

tempo absoluto, verdadeiro e matemático de Newton, como bem ressaltou Pomian, 

decorre uniformemente sem relação com algo externo e foi chamado de duração
31

. O 

tempo relativo, aparente e vulgar, é uma medida (exata ou inexata) sensível e externa da 

duração, por meio do movimento que é correntemente empregada no lugar do 

verdadeiro tempo, como a hora, o dia, o mês, o ano. 

 O tempo relativo a que se refere Newton é o que resulta das operações de 

medida, pertence à esfera do visível, está relacionado com a percepção. Esse é o tempo 

aparente e vulgar. O tempo absoluto é algo que possui sua própria natureza e pode ser 

chamado de duração, ambos os nomes referem-se a uma “entidade” objetiva e 

absoluta
32

. O estatuto do tempo “absoluto” é mais difícil de ser definido. Não há dúvida 

de que se trata do tempo quantitativo: o próprio Newton o designou como uma 

“quantidade”, e é a propósito dele que invoca o relógio de pêndulo e as observações dos 

eclipses dos satélites de Júpiter (POMIAN, 1993, p. 39). 

 Uma vez que as indicações a um relógio de pêndulo e à equação 

astronômica são ainda referentes ao mundo “sensível”, o tempo absoluto é alcançado 

indiretamente graças aos cálculos feitos com base nas observações e em medidas 

obtidas utilizando instrumentos. No entanto, o tempo absoluto deve ser alcançado de 

                                                 

30
 Segundo Alexandre Koyré (1982, p. 151), é mais coerente dizer filosofia natural de Newton do que 

física newtoniana. 
31

 Obviamente, de modo algum, como a própria explicação apresentada demonstra, a duração a que 

Newton se refere é algo similar ao conceito de duração de Henri Bergson, já comentada. 
32

 É interessante ressaltar que Newton também fez a mesma abordagem sobre o espaço, considerando o 

espaço relativo, certa medida móvel ou medida do espaço absoluto, verdadeiro e matemático. O espaço, 

na visão de Newton, é indivisível. A infinitude e a continuidade do espaço absoluto implicam-se 

mutuamente. De acordo com o “filósofo da natureza”, nesse espaço absoluto, o movimento também é 

absoluto. Porém, não é possível determinar o espaço. Nossos sentidos não percebem o espaço. O que 

percebemos são as coisas no espaço, seus movimentos em relação às coisas, ou seja, seus movimentos 

relativos (KOYRÉ, 1982, p. 157). 
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outro modo. Nenhuma matemática pode demonstrar que, em si e por natureza, o tempo 

decorre uniformemente sem nenhuma relação com algo externo. De acordo com Pomian 

(1993, p. 39), achamo-nos aqui em plena metafísica, que atribui como coisa real um 

tempo independente das coisas, formando o quadro no interior do qual e graças ao qual 

as coisas se sucedem. Este tempo – a totalidade do ser assumida na ordem da sucessão, 

ordem imutável – acha-se reconduzido coerentemente a Deus, cuja duração se estende 

de eternidade passada à eternidade futura e cuja presença vai do infinito ao infinito. 

 De acordo com Koyré (1982, p. 209), o Deus de Newton não é somente um 

Deus “filosófico”, a impessoal e desinteressada “Causa Primeira” dos aristotélicos ou o 

Deus claramente indiferente e ausente do mundo de René Descartes. Koyré evidenciou 

que, para Newton, a palavra Deus significa usualmente “senhor”, mas nem todo 

“senhor” é um Deus. O domínio de um ser espiritual é o que constitui um Deus; um 

domínio verdadeiro, supremo ou imaginário. Desse verdadeiro domínio, segue-se que o 

verdadeiro Deus é um ser vivente, inteligente e poderoso. Esse Deus de Newton, 

segundo Koyré, é eterno e infinito, onipotente e onisciente, ou seja, sua duração alcança 

de eternidade a eternidade, sua presença, de infinito a infinito, governa todas as coisas e 

sabe todas as coisas que se fazem ou que se podem fazer. É fulcral para o pensamento 

de Newton que Deus não esteja acima do tempo e do espaço: sua eternidade é duração 

sempiterna, sua onipresença é extensão infinita (KOYRÉ, 1982, p. 209). Por isso, 

Newton insistiu que Deus não é eternidade e infinitude, mas sim eterno e infinito; Deus 

não é duração ou espaço, mas sim que ele dura e está presente. 

 Na concepção de Newton da realidade, o universo está em Deus, no espaço 

de Deus e no tempo de Deus. A estrutura do seu conhecimento busca uma coerência 

racional da sua relação com o divino. Segundo Koyré (1982, p. 212), Newton disse que 

não introduziu “qualidades ocultas” e/ou “causas mágicas” em suas explicações 

teóricas. E afirmou que restringiu suas investigações ao estudo e análise dos fenômenos 

observáveis, renunciando à explicação causal das leis estabelecidas experimentalmente. 

Newton tinha uma visão que pressupunha poder dispensar hipóteses e não poderia 

imaginar hipóteses, concepções fictícias e inventadas que não se deduzem dos 

fenômenos e que carecem de base na realidade. As hipóteses, segundo o “pai da 

mecânica clássica”, não têm fundamento na filosofia experimental e podem trazer ideias 

acerca de determinados fenômenos capazes de negar a ação de Deus no mundo ou 

expulsando-o dele. Assim, para Newton, como bem ressaltou Koyré (1982, p. 216), as 

hipóteses não somente são falsas, mas levam diretamente ao ateísmo. 
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 O desdobramento dessa visão é algo extremamente importante e precisa ser 

melhor analisado. As observações empíricas dos fenômenos da natureza, que 

pressupõem a “assepsia”, a “neutralidade”, a “objetividade”, são resultantes não de um 

modo de enxergar a realidade, mas sim de uma suposta “constatação”, “revelação” de 

uma fonte divina. Da fonte de Deus, têm-se emanadas essas leis que denominamos de 

leis da natureza, nas quais aparecem certamente muitos traços da mais sábia 

planificação. Portanto, nós temos que aprendê-los a partir das observações e dos 

experimentos (KOYRÉ, 1982, p. 215). A única meta, objetivo “divino” do cientista, do 

físico – no caso de Newton, do filósofo da natureza – é derivar as leis da natureza, feitas 

pelo “Grande Criador”. O trabalho do cientista é o de identificar e de anunciar os artigos 

e as leis de uma Carta Magna que rege o universo desde a criação. Nesse universo, não 

há lugar para a probabilidade, para a incerteza, para o novo, para o desconhecido. 

Temos a lei. A certeza. Um mundo fechado. 

 Não é difícil perceber que, em uma Europa, berço da ciência moderna e 

ainda predominantemente cristã, a visão de Newton estabeleceu uma coerência teórica 

demasiadamente atrativa
33

 – vista por muitos como infalível. Porém, ainda que a física 

newtoniana e toda a arquitetura de seus conceitos, princípios e leis – que contribuíram 

para a construção do suntuoso edifício da ciência clássica; para muitos, um verdadeiro 

templo – tenham tido, desde a sua formação, um imenso êxito, existiram críticas 

contundentes como as de Berkeley
34

 e Leibniz
35

, que refutaram alguns de seus 

princípios e visões. Não é o objetivo discuti-las, mas apenas destacar que as críticas a 

vários aspectos da ciência clássica não é algo que surgiu apenas recentemente. Muitas 

dessas contestações eram contemporâneas ao período de vida de Newton. Agora, sem 

dúvida alguma, a perspectiva de Prigogine fomentou novas críticas, uma vez que ele 

apresentou uma maneira original de ver, pensar e fazer ciência. 

                                                 

33
 Aos olhos da Inglaterra, a partir dos séculos XVII e XVIII, Newton foi o novo Moisés, a quem as 

“tábuas da lei” foram reveladas. Era visto como o homem que descobriu a linguagem que a natureza fala 

e tornou-se símbolo da revolução científica europeia (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 19). 
34

 George Berkeley (1685-1753), filósofo irlandês que defendia a doutrina imaterial, para a qual os 

objetos são feixes de qualidades sensíveis e, assim, são apreendidos pelo espírito. Uma de suas principais 

obras foi o Tratado sobre os princípios do conhecimento humano (1ª edição – 1710). Berkeley criticou a 

convicção de Newton de que ele tinha encontrado bases empíricas para afirmar a existência do espaço e 

movimento absolutos. Também criticou a teoria matemática de Newton dos fluxões. 
35

 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), filósofo da natureza alemão, afirmava que o valor existencial 

do indivíduo não pode ser explicado pela matéria simplesmente, mas pelo seu completo ser. Durante sua 

vida, travou vários debates sobre as ideias de Isaac Newton, através de cartas, que eram correspondidas, 

entre ele e o próprio físico inglês e entre ele e o “representante” de Newton, Samuel Clarke. Uma de suas 

mais importantes obras foi Novo sistema da natureza e da comunicação das substâncias, a Monadologia 

(1ª edição – 1714). 



 74 

 De tudo o que já foi exposto, pode-se perceber que a “ciência clássica, de 

Newton a Einstein, tem sido o apogeu de uma visão estática do universo [...]. Na visão 

expressa dessa ciência, levada por uma razão intemporal, não há lugar para o devir” 

(PRIGOGINE, 1996, p. 163). O determinismo, a reversibilidade, as regularidades, as 

leis da ciência moderna criam a visão de uma realidade que pode ser totalmente 

decifrada pelas nossas observações e experimentos, excluindo qualquer possibilidade de 

novidade, de mudança e de devir. No entanto, segundo Prigogine e Stengers (1992, p. 

24), a ciência, e dentro dela a física, é uma obra e não uma legislação racional, 

ironicamente interligada a um fundo divino, como vimos na visão de Newton: “A física 

não é um modelo, mas uma ‘interface’ inventiva entre os homens e o mundo dos 

fenômenos”. 

 Prigogine buscou mostrar que a Física pode, atualmente, criar novas 

significações que a abriram para novas questões, entre as quais a da experiência da 

temporalidade, ignorada pela mecânica newtoniana. A ciência clássica rompeu a 

comunicação entre o homem e a natureza, e esse rompimento não pode mais ser aceito 

nos dias de hoje. Prigogine (1996, p. 125) salientou as críticas de Moscovici sobre a 

atitude de alijar o homem da natureza, questionando como é possível aceitar que somos 

estranhos à natureza, aceitar que somos exilados do que se conhece e dos instrumentos 

com os quais se conhece. Sobre a transformação que vivenciamos em relação à visão da 

ciência moderna, Prigogine e Stengers comentaram que 

 

Hoje, a física é capaz de ultrapassar a contingência que presidiu a seu 

nascimento. [...] É esta transformação do olhar do físico que 

gostaríamos de descrever [...] o sentimento de que estamos vivendo 

um momento privilegiado. Não somente a física abre para nós, hoje, 

um mundo que não é mais estranho à nossa experiência, a nossos 

saberes, à nossa prática, como também nos permite compreender 

melhor seu passado, a simplicidade singular dos objetos que guiaram 

seus primeiros passos, os limites do ideal de inteligibilidade que eles 

puderam inspirar (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 25). 

 

 As leis newtonianas e a sua visão da realidade e dos fenômenos da natureza, 

assim como a sua concepção da temporalidade, não são mais unanimidade – nem foram 

totalmente aceitas na sua época – e, para alguns físicos de hoje, existe a límpida 

convicção de que sua aplicabilidade é restrita, específica a apenas algumas áreas. A 

abordagem crítica de alguns físicos, entre eles Prigogine, sobre os fundamentos da física 

clássica possuiu um profundo questionamento, o que não os impediu de reconhecer a 
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importância e a validade histórica, cultural, intelectual e científica desse grande cientista 

e pensador que foi Newton
36

. Contudo, a idade de ouro da física newtoniana já passou, e 

Newton não é mais visto como o Moisés da natureza! (PRIGOGINE; STENGERS, 

1997, p. 19) 

 O sucesso da ciência moderna (clássico-newtoniana) é um fato histórico. Ela 

conseguiu viabilizar um procedimento científico prático, conseguiu desenvolver pontos 

de acordo entre as hipóteses teóricas e as respostas experimentais e tornou-se um 

modelo de ciência, de produção e reprodução de conhecimento para todas as áreas do 

saber. Além do mais, passou a ser vista por muitos como um instrumento seguro, fiel e 

verídico de compreensão da natureza e da realidade. Essa construção do pensamento 

acabou por criar uma convicção de que a ciência seria o conhecimento verdadeiro, seria 

a forma mais confiável de conhecer-se a natureza, gerando certeza acerca de seus 

princípios e resultados. Todavia, todas essas atribuições dadas à ciência moderna têm 

sido criticadas em vários níveis. Não se pode mais levar adiante a crença de que o 

método newtoniano é suficiente para entender a realidade. Vive-se um momento de 

transformações e tem-se o privilégio – termo utilizado por Prigogine – de se vivenciar 

uma verdadeira metamorfose da ciência.  

 Não se tem mais a convicção de que a ciência é um instrumento racional 

inteiramente fiel à realidade, como se fosse um espelho a refletir os fatos. Assim, 

verificou-se neste tópico que a ciência clássica expressou um contexto histórico de 

busca de certezas que se remetia à própria dimensão de crença em Deus. O caráter 

absoluto do espaço e do tempo reflete essa visão. No entanto, considerando que a 

ciência é um saber humano, é inquestionável o fato de que ela sofre a todo tempo 

mudanças. Novas descobertas e novos rumos surgiram e surgirão enquanto se investigar 

e se produzir conhecimento. No próximo tópico, serão tratados os pontos mais 

marcantes das mudanças pelas quais a ciência tem passado. 

 

                                                 

36
 Convém destacar que a ciência newtoniana representa um sucesso exemplar e nenhuma transformação 

da ciência poderá ignorar esse êxito. Isso é notável e tem o mérito de ser admirado como um feito 

humano. Urge, desde já, afirmar que, de modo algum, se quis estabelecer um julgamento pejorativo de 

Newton e de suas realizações, entre elas, a de consolidar as bases e os verdadeiros alicerces da física 

moderna. Foi um dos maiores cientistas de todos os tempos e elevou a patamares consideráveis a 

compreensão racional sobre os vários fenômenos da natureza. Deixa-se bem claro que o conhecimento 

físico elaborado por ele é algo revolucionário e grandioso para o seu período, e suas ideias e obras 

fundamentaram e alcançaram muitas conquistas futuras no campo da ciência. 
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2.2. A ciência contemporânea e seus novos pressupostos: o reencontro da 

temporalidade 

 

 Em retrospectiva, a ideia de que a ciência poderia conduzir à verdade 

inquestionável acerca da natureza foi, de início, considerada um tanto plausível. Afinal, 

no século XVII, Galileu e Newton revelaram uma impressionante estrutura interna 

teórica que se aplicava a todo o universo. Para muitos cientistas, isso era sinal de que 

nos aproximávamos de alguns aspectos da verdade “absoluta”
37

. Contudo, com o 

darwinismo, a Termodinâmica, a análise freudiana, a relatividade, a mecânica quântica 

e as estruturas dissipativas, a ciência – incessantemente em mutação – apresentou novos 

desenvolvimentos dessa “verdade”. A ciência, como tudo o mais, está em constante 

evolução e mudança, apesar de seus vários dogmatismos criados por grupos fechados de 

determinadas correntes, muitas vezes, refletindo puros “modismos” intelectuais ou 

pseudointelectuais. Nesse processo de transformação, os desenvolvimentos ocorridos 

em uma área podem ter, por vezes, sérias consequências para a criação de teorias e 

conceitos em outra área. 

 Dessa forma, o contexto global da ciência passou e passa por constantes 

alterações, que em alguns casos são simultaneamente profundas e sutis. Como resultado 

dessas mudanças complexas, pode muito bem acontecer de a estrutura tácita 

subjacente
38

 de conceitos e ideias tornar-se grandemente inapropriada e até irrelevante. 

Mas, porque os cientistas estão acostumados a usar seus conhecimentos e capacidades 

tácitas de modo pré ou inconsciente, há a tendência de serem mantidos os velhos moldes 

e usá-los com os novos contextos, o que conduz a uma mistura de confusão e 

fragmentação, levando, em alguns casos, à ruptura do próprio diálogo teórico entre 

visões diferentes. Diante dessa conjuntura, quais as relações entre ideias científicas e a 

                                                 

37
 Essa visão de que os cientistas desvendariam o funcionamento da máquina do universo foi central para 

o pensamento e a obra de Laplace – o que se configura como um exemplo clássico do predomínio da 

convicção de que a ciência, mais cedo ou mais tarde, descobriria toda a verdade absoluta. No início do 

século XIX, Laplace defendia que a ciência não fosse mais submetida aos interesses mundanos, que os 

seus temas não fossem mais debatidos nos salões, que a ciência fosse considerada e tratada como um 

objeto de consenso entre os pesquisadores, investigadores formados nas atividades acadêmicas, 

unificando manuais e obras de divulgação científica, fundando uma unanimidade teórica em torno de seu 

principal símbolo, Newton.  
38

 A infraestrutura tácita subjacente é um conceito criado pelos físicos David Bohm (1917-1992) e David 

Peat. Sobre ela, eles afirmavam que um cientista possui uma grande dose de tais conhecimentos e 

destrezas, que são como que a sua “impressão digital” e tornam possível a investigação do dia a dia, 

levando-o a concentrar-se no ponto principal da sua tarefa sem a necessidade permanente de se preocupar 

com os pormenores a executar. Desse modo, um físico pode levar décadas fazendo determinada pesquisa, 

sem ter a necessidade de questionar o conhecimento tácito implícito (BOHM; PEAT, 1989, p. 34). 
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realidade, se constantemente verificam-se mudanças fundamentais nas teorias 

científicas? (BOHM; PEAT, 1989, p. 40). 

 Os físicos David Bohm
39

 (1917-1992) e David Peat
40

 afirmavam que é 

necessário um novo processo de abordagem, uma ótica criativa que vá muito além das 

ideias tácitas e subjacentes que agora dominam a ciência. Essa nova visão deve permitir 

que estejamos abertos a novas questões, enfoques, perspectivas, teorias, abordagens da 

realidade, modos de se pensar e de se fazer ciência. A visão apresentada por esses dois 

físicos está muito próxima das ideias de Prigogine, que elaborou uma maneira própria 

de se pensar a ciência como processo em transformação. Evidenciou-se aqui, por 

exemplo, que Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, em suas obras – com destaque para A 

nova aliança (1997) –, fizeram questão de ressaltar que possuíam uma visão sobre o 

pensar e o fazer ciência que diferia em vários pontos da perspectiva de Thomas Kuhn 

(1922-96) – principalmente a que se encontra na obra A Estrutura das revoluções 

científicas (1ª edição – 1962). 

 Na concepção de Prigogine e Stengers (1997, p. 219-220), a história das 

ciências não tem a simplicidade atribuída à evolução biológica, no sentido da 

especialização. É uma história mais sutil, mais retorcida, mais surpreendente. É sempre 

suscetível de voltar atrás, de encontrar, no âmago de uma paisagem intelectual 

transformada, questões esquecidas, de desfazer as compartimentações por ela 

constituídas e, sobretudo, de ultrapassar os preconceitos mais profundamente 

enraizados, mesmo os que parecem ser a ela constitutivos. 

 

Tal descrição encontra-se em nítido contraste com a análise 

psicossocial, através da qual Thomas Kuhn recentemente fez 

rejuvenescer certos elementos essenciais da concepção positivista da 

evolução das ciências: evolução no sentido de uma especialização e 

compartimentação crescentes das disciplinas científicas, identificação 

do comportamento científico “normal” com o trabalhador “sério”, 

                                                 

39
 O estadunidense David Bohm (1917-1992) foi um dos mais destacados físicos e pensadores do século 

XX. Teve grande destaque na área da mecânica quântica, mas não ficou restrito somente às questões 

técnico-científicas. Buscou, ao longo de sua vida, uma ponte entre a filosofia e a ciência, tendo como 

principal preocupação entender a natureza da realidade, em geral, e da consciência, em particular, como 

uma totalidade coerente, sempre num processo interminável de movimento e de desdobramento. Algumas 

de suas importantes obras: A totalidade e a ordem implicada (1ª edição – 1980); Sobre a criatividade (1ª 

edição – 1996); Diálogo (1ª edição – 1996); A eliminação do tempo psicológico (1ª edição – 1985) – 

diálogo com o filósofo Jiddu Krishnamurti (1895-1986); Ciência, ordem e criatividade (1ª edição - 1987) 

– em parceria com David Peat. 
40

 Físico, de origem do Reino Unido, David Peat colaborou com os estudos da teoria da relatividade e 

quântica. Escreveu vários livros, entre eles, o de parceria com David Bohm – Ciência, ordem e 

criatividade. 
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“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). 

 

 Com o intuito de aprofundar essas questões relativas à ciência e às suas 

transformações, é necessária uma ampliação maior sobre as ideias de Kuhn, a fim de se 

esclarecer a nova perspectiva de uma metamorfose defendida por Prigogine e também 

por físicos como Bohm e Peat. Para tanto, é preciso compreender melhor, 

primeiramente, os fundamentos teóricos de Kuhn, para o contraponto seja elucidado, 

uma vez que Prigogine e Stengers defenderam outra perspectiva, criticando e refutando 

aquela de Kuhn e buscando um novo entendimento do desenvolvimento da ciência. 

Thomas Kuhn pretendia entender o que significava pensar cientificamente e acabou 

criando um conceito denominado pelo termo paradigma
41

. Originalmente, o conceito de 

paradigma foi aplicado às ciências da natureza e, nesse sentido específico, designa os 

feitos e as realizações científicas aceitas e reconhecidas universalmente, durante um 

período de tempo, propiciando os problemas, as questões, assim como também os 

modelos de soluções para uma comunidade específica de praticantes de uma 

determinada ciência (KUHN, 2001, p. 24-25). 

 Alguns exemplos aceitos na prática da ciência, incluindo leis, teorias, modos 

de aplicação e instrumentos utilizados, geram modelos de pesquisa que se tornam 

tradições coerentes e apropriadas. A Física de Aristóteles, os Principia e a Óptica de 

Newton são alguns representantes desses exemplos que forneceram os problemas, os 

métodos e soluções modelares para os posteriores praticantes da ciência. Isso ocorreu, 

segundo Kuhn, porque esses trabalhos partilhavam de duas características 

fundamentais: as realizações desses exemplos foram originais, sem precedentes, 

atraindo seguidores duradouros do tipo de atividade científica proposta; e, 

simultaneamente, essas realizações mantiveram-se abertas para que os vários tipos de 

problemas, inerentes à pesquisa, fossem solucionados pelo grupo de praticantes da 

                                                 

41
 Atualmente, há uma verdadeira vulgarização do conceito de paradigma, tornando-o, muito 

diferentemente de sua original concepção, um recurso linguístico com múltiplas facetas. É importante 

sublinhar que, para Thomas Kuhn, as ciências sociais e, por tabela, as humanidades são consideradas pré-

paradigmáticas; situação marcada por debates sobre métodos, problemas e padrões de solução. Esses 

debates criam, geralmente, escolas, em vez de produzir algum paradigma. Nessa visão, a história seria 

pré-paradigmática. 
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ciência. Essas realizações, que partilhavam dessas duas características, Kuhn as chamou 

de paradigmas. 

 A fim de se ter uma compreensão do campo de ação do paradigma, é preciso 

entender o que são ciência normal e revolução científica para Kuhn, em seu livro A 

estrutura das revoluções científicas (2001). Os cientistas que, numa pesquisa, 

compartilham de um paradigma estão comprometidos com as mesmas regras e padrões 

para a prática científica. Esse comprometimento e o consenso criado por essa prática 

representam a base da ciência normal, a qual pode ser interpretada como a tradição de 

uma pesquisa específica, alicerçada nas realizações científicas passadas, que são 

reconhecidas, durante um período de tempo, por uma comunidade de pesquisadores e 

que vão propiciar os fundamentos para a prática da ciência. De acordo com essa visão, o 

procedimento da ciência normal parece forçar a natureza a enquadrar-se dentro dos 

limites fixados e fornecidos pelo paradigma. Os novos fenômenos, considerados como 

anomalias, isto é, que não se ajustam ao paradigma, não são levados em conta pela 

ciência normal. 

 De acordo com Kuhn (2001, p. 25), quando os membros de uma mesma 

profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente 

da prática científica, então, começam as investigações extraordinárias que, finalmente, 

conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a 

prática da ciência. Khun denominou de revoluções científicas os episódios 

extraordinários nos quais ocorre essa alteração de compromissos profissionais. As 

revoluções científicas são os complementos desintegradores da tradição à qual a 

atividade de ciência normal estava ligada. A metamorfose da ciência que narraremos 

não será abordada dentro dessa perspectiva da teoria de Kuhn. Não se trata de um 

momento de crise paradigmática e, consequentemente, de uma revolução científica. Há, 

segundo Prigogine, um momento de transformação dentro dos quadros teóricos da 

ciência, mas essa mudança não é vista sob a ótica sectária de ciência normal e revolução 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 221). 

 O principal motivo para ultrapassar essa abordagem é que, para Kuhn, o 

novo paradigma saído de uma revolução científica é “incomensurável” com o anterior à 

revolução, o que claramente sugere ter havido uma quebra ou fragmentação dentro da 

evolução da ciência. O termo “incomensurável” de Kuhn não é suficientemente claro, 

porque parece que ele considerava que os dois paradigmas, o velho e o novo, pouco ou 

nada tinham a ver um com o outro, a ponto de nem ser possível uma medida comum. 
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Bohm e Peat (1989, p. 42) comentaram que, incomensurabilidade, nesse sentido, 

diverge muito de noções tais como contradição ou incompatibilidade, que implicam a 

existência de determinada infraestrutura comum, com oposição apenas em alguns 

pontos, de modo que é possível medir a divergência ou falta de acordo. No entanto, o 

termo usado por Kuhn implica que uma tal medida não é possível. 

 Por conseguinte, é importante questionar toda a análise de Kuhn acerca 

dessa incomensurabilidade – visto que ela pressupõe que um novo paradigma representa 

uma séria fragmentação – e perguntar se uma revolução científica deve ser sempre 

acompanhada por um tão profundo deslocamento de ideias. Por outro lado, é também 

necessário analisar a noção de ciência normal apresentada por Kuhn. Segundo Bohm e 

Peat (1989, p. 43), 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. Na verdade, existe em ciência um potencial para a criatividade 

contínua, o que faz com que não seja inevitável qualquer descontinuidade brusca nas 

ideias. 

 Historicamente situado, o fundamento da atividade científica corresponde 

tanto melhor à descrição de Thomas Kuhn quando é exercida no contexto das 

universidades, onde a investigação e a iniciação dos futuros investigadores estão 

sistematicamente associadas, no âmbito de uma estrutura acadêmica cujo aparecimento 

se deu ao longo de todo o século XIX. “É realmente nessa estrutura que se encontra a 

chave do saber implícito, do paradigma de que Kuhn faz a base da investigação normal 

conduzida por uma comunidade científica” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 220). 

 A transformação – ou “superação” – de um paradigma, como concebeu 

Kuhn, reveste-se de uma situação de “crise”. O paradigma, antes incontestável, agora 

passa a ser questionado. Os membros da comunidade põem questões fundamentais, 

interrogam a legitimidade dos seus métodos, em vez de continuarem na resolução – ou 

tentativa – dos problemas reconhecidos por todos. O grupo de cientistas, antes 

homogêneo quanto à atividade de investigação, agora se diversifica. As diferenças de 

pontos de vista, de experiências culturais e de convicções filosóficas vêm à tona e 

desempenham um papel importante na descoberta de um novo paradigma, o qual 

intensifica as discussões, rivaliza com o anterior até que a diferença entre eles seja 

estabilizada pelos circuitos acadêmicos, que decidirão o predomínio de um deles. 
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“Pouco a pouco, com a nova geração de cientistas, o silêncio e a unanimidade se 

reinstalam, novos manuais se escrevem e, uma vez mais, considera-se que tudo é 

inconteste” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 220). 

 Segundo Prigogine e Stengers (1997, p. 221), nessa visão, o que propulsiona 

a inovação na ciência é justamente o comportamento intensamente conservador das 

comunidades científicas que aplicam à natureza as mesmas técnicas, os mesmos 

conceitos, e esse comportamento acaba sempre por encontrar da parte dela uma forte 

resistência. “A natureza recusa exprimir-se na linguagem que as regras paradigmáticas 

supõem” (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 221), e a “crise”, cujo processo foi 

descrito, acaba surgindo. Todos os recursos intelectuais, a partir desse momento, 

voltam-se para a pesquisa de uma nova linguagem em torno de um conjunto de 

problemas que suscitaram a “resistência” da natureza. Assim, as comunidades 

científicas provocam crises sistematicamente, de forma irônica, justamente por fugir das 

novas questões. A abordagem prigoginiana explorou dimensões muito diferentes das 

que interessaram a Thomas Kuhn. 

 

Foram, sobretudo, as continuidades que nos retiveram; não as 

continuidades “evidentes”, mas as mais escondidas; questões a 

propósito das quais certos cientistas não pararam de se interrogar. 

[...] O cientista não está votado a comportar-se como um sonâmbulo 

kuhniano; ele pode, sem renunciar, contudo, a ser um cientista, tomar 

a iniciativa, procurar integrar nas ciências perspectivas e questões 

novas (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 221). 
 

 Essa é a configuração do debate, o mapa no qual se insere a presente 

discussão sobre as transformações da ciência. Não se busca aqui o caminho da 

“montanha russa” esquemática da ciência normal – revolução científica – ciência 

normal... 

 

A metamorfose das ciências contemporâneas não é ruptura. Cremos, 

ao contrário, que ela nos leva a compreender a significação e 

inteligência dos saberes e de práticas antigas que a ciência moderna, 

orientada pelo modelo de uma fabricação técnica automatizada, havia 

acreditado poder negligenciar (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 

224-225). 

 

 Em contraste com a visão de Kuhn, defende-se que existe sempre certa 

continuidade durante uma revolução científica e que durante o período subsequente, 

denominado de “ciência normal”, continuam a ocorrer mudanças significativas, sem que 
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isso implique, em todos os casos, no momento exato, uma percepção clara da natureza 

real dessas mudanças. 

 Conforme Bohm e Peat (1989, p. 77-79), a questão que se põe é a de saber 

se a ciência terá possibilidade de mover-se numa 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 científica. Todavia, se esse 

jogo livre e essa criatividade fundamental forem a regra, isso poderá implicar que, num 

dado momento, haja disponíveis em cada área particular da ciência numerosos pontos 

de vista e teorias alternativas. Segundo Bohm e Peat (1989, p. 77-79), essa atitude é, de 

certa maneira, semelhante à do filósofo William James
42

, que, nos finais do século XIX, 

defendeu uma pluralidade de procedimentos dinamicamente relacionados. Em lugar da 

unidade monolítica do paradigma, que só muda quando uma revolução o estoura e o 

dispersa, teríamos assim uma forma de unidade na pluralidade. 

 Feita a apresentação desse quadro de discussão, pode-se, agora, abordar 

diretamente a metamorfose da ciência, sobre a qual Prigogine discorreu, defendendo-a. 

Para ele, vivemos um período de exigência de nova coerência, que caracteriza a 

renovação das interrogações da física contemporânea. Essa exigência originou-se da 

transformação profunda vivenciada pela física no decorrer do século XX, levando à sua 

diversificação em linguagem múltipla, à descoberta de perspectivas inesperadas, 

imbuídas de um novo ideal de inteligibilidade. A história dessa transformação pode ser 

dividida em três períodos
43

. 

 O primeiro deles viu surgir a elaboração de grandes esquemas conceituais 

que ainda prevalecem atualmente: a teoria da relatividade (restrita e geral) e a mecânica 

quântica. De certa forma, esses esquemas representaram continuidade e inovação. 

Continuidade ao identificar para além dos fenômenos a transparência de um mundo 

racional. Inovações, como aquela em que apresenta o universo, através das pesquisas de 

Einstein, não mais como absoluto, mas referente ao observador, ou seja, relativo. Na 

mecânica quântica, o pesquisador não pode atribuir, de maneira simultânea e exata, 

valores bem determinados a variáveis como a posição e a velocidade, que eram ambas 

                                                 

42
 William James (1842-1910) foi um dos fundadores da psicologia moderna. Pode-se destacar 

Pragmatismo (1ª edição – 1907) como uma de suas principais obras. 
43

 É importante ressaltar que a Termodinâmica, principalmente o seu segundo princípio – já mencionado 

no primeiro capítulo –, desempenhou um papel precursor relativo aos grandes esquemas conceituais do 

século XX. No entanto, a irreversibilidade, inerente ao segundo princípio, foi vista por vários físicos 

como sinônimo de impotência, como fracasso e resultado de nossas limitações e/ou aproximações. 
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necessárias para definir objetivamente uma partícula na ciência clássica. A física 

newtoniana foi “destronada” no século XX pela mecânica quântica e pela relatividade; 

porém, o determinismo e a simetria temporal de suas leis sobreviveram. Evidentemente, 

a mecânica quântica já não descreve trajetórias, mas sim funções de onda, porém sua 

equação básica, a equação de Schrödinger, também é determinística e de temporalidade 

reversível. 

 A origem do segundo período dessa metamorfose anunciada é fortemente 

marcada por uma série de descobertas, muitas delas inesperadas, caso da instabilidade 

das partículas elementares e da complexidade delas. “Longe de reencontrar, além dos 

fenômenos de nossa escala, um mundo que escapa ao tempo, é um mundo ativo, no seio 

do qual se criam e desaparecem partículas a cada instante, que se impôs à surpresa dos 

físicos” (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 47). Outra importante descoberta foi a do 

caráter histórico do universo, cujas teorias – algumas delas – já foram comentadas. É 

fundamental destacar, também, a descoberta das estruturas dissipativas, que derrubou o 

dogma segundo o qual se acreditava que o aumento da entropia estava, 

inexoravelmente, relacionado à desordem molecular. Esse segundo período assiste à 

revelação de um mundo de processos, criação, destruição, evolução, muito distante do 

mundo regido por leis intemporais que constituía o ideal da física clássica.  

 Reunir numa nova coerência, as perspectivas criadas pela Física do século 

XX, é a atitude que define o que Prigogine e Stengers (1992, p. 48) chamaram de 

“terceiro período” da Física do século XX, da Física no limiar da qual nos situamos. 

Esse período, o terceiro, está em aberto, é histórico e descortina um novo horizonte em 

que se pode relacionar a temporalidade e a historicidade. Prigogine concordava com 

Roger Penrose
44

 – The emperor’s new mind (1ª edição – 1993) – ao afirmar que 

precisamos de uma nova formulação das leis fundamentais da Física. Essa formulação 

não deve necessariamente descrever a noção de mente – como defende Penrose –, deve 

primeiro incorporar em nossas leis físicas a dimensão evolutiva, sem a qual estamos 

condenados a uma concepção contraditória da realidade – a contradição do ser e do 

devir. Arraigar o indeterminismo e a irreversibilidade da temporalidade nas leis da 

Física é a resposta a essa exigência, que se tornou evidente, requerendo uma nova 

coerência e inteligibilidade. 

                                                 

44
 Roger Penrose é um físico e matemático inglês, cujo trabalho tem contribuído para as áreas da 

relatividade geral, cosmologia e filosofia. 
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 Ao longo das últimas décadas, um novo conceito relacionado à 

irreversibilidade tem conhecido um êxito cada vez maior: a noção de instabilidade 

dinâmica associada à de caos
45

. Este último sugere, para o senso comum, desordem, 

imprevisibilidade; mas não é assim que Prigogine se referiu a ele. “É possível [...] 

incluir o caos nas leis da natureza, mas contanto que generalizemos essa noção para nela 

incluirmos as noções de probabilidade e de irreversibilidade” (PRIGOGINE, 2002. p. 

8). Por conseguinte, a reformulação das leis fundamentais da física com base evolutiva, 

como destacou Massoni (2008, p. 2), deve incorporar o indeterminismo – não como 

ausência de previsibilidade, mas em termos de limites de previsibilidade –, a assimetria 

do tempo – passado e futuro não são equivalentes – e a irreversibilidade. 

 Vários são os exemplos, encontrados na natureza, de processos que possuem 

uma direção privilegiada na temporalidade, isto é, que são irreversíveis. Exemplos 

desses processos, como bem demarcou Massoni (2008, p. 2), são 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. Entre vários cientistas, uma interpretação muito comum é a de que, por meio 

de nossas aproximações, seríamos os responsáveis pela observação aparente do 

processo irreversível, ou seja, a irreversibilidade é uma ilusão. Segundo essa visão, se 

tivermos conhecimento das condições iniciais, o mundo é perfeitamente reversível na 

temporalidade. No entanto, os avanços recentes na Física de não equilíbrio e na química 

apontam para a direção oposta. Ao contrário do que se pensava, a irreversibilidade, 

sempre associada ao aumento da desordem, pode ser fonte de ordem. 

 Um exemplo sobre isso foi dado por Prigogine (2009, p. 25) ao apresentar 

um tipo de experimento como a difusão do calor. Nessa experiência, faz-se o 

aquecimento de uma parede de uma caixa contendo dois elementos e faz-se o 

esfriamento da parede oposta da mesma caixa. O sistema evolui para um estado 

estacionário em que os elementos se separam, concentrando-se um na parte quente e 

outro na parte fria. O que ocorre é um processo de ordenação. Prigogine e seu colega de 

pesquisa, Paul Glansdorff, mostraram que os sistemas longe do ponto de equilíbrio 

levam a um extremo de uma função potencial e a estabilidade não fica assegurada. 

Flutuações, pequenas mudanças, podem ser ampliadas e podem desenvolver novas 

estruturas espaço-temporais, a partir de um valor crítico de distância do ponto de 

                                                 

45
 O caos corresponde aos sistemas instáveis sensíveis às condições iniciais, que a longo prazo, podem 

gerar uma nova ordem (PRIGOGINE, 2002, p. 12). 
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equilíbrio. Prigogine e Glansdorff denominaram essas estruturas de dissipativas, que se 

caracterizam por externarem uma nova coerência associada a sequências temporais e à 

quebra de simetrias. 

 Nas estruturas dissipativas, ocorrem pontos de bifurcação que, ao se 

afastarem do ponto de equilíbrio, fazem surgir mais de uma solução para as equações 

não lineares que descrevem o problema. Tem-se, em geral, uma sucessão de bifurcações 

que alternam zonas deterministas (entre as bifurcações) e pontos de comportamento 

probabilístico (os pontos de bifurcação). Nas bifurcações existem, geralmente, muitas 

possibilidades abertas para o sistema. Como resultado, o determinismo se quebra, 

mesmo em escala macroscópica. Prigogine (2009, p. 25-26) destacou que, nos anos de 

1960, as condições básicas para a descoberta das estruturas dissipativas foram: as 

equações matemáticas que descrevem os sistemas não lineares; os efeitos de 

retroalimentação e a distância do ponto de equilíbrio
46

. 

 A não linearidade implica a existência de soluções múltiplas. Nos pontos de 

bifurcação, o sistema percorre um caminho entre as várias possibilidades. Pode-se 

perceber, assim, que a irreversibilidade possui um importante papel construtivo. Dentro 

desse quadro de descobertas, necessita-se de uma extensão das leis da natureza que 

permita a inclusão da irreversibilidade – vale ressaltar que essa extensão da dinâmica 

somente deve ocorrer onde se espera que os processos irreversíveis ocorram, como é o 

caso dos sistemas instáveis. 

 Prigogine não se remeteu à armadilha de uma imposição de consenso, como 

aquele que está implícito no conceito de paradigma, discutido no livro A estrutura das 

revoluções científicas (2001). Ele defendeu que, nos sistemas estáveis, a abordagem 

determinista e reversível pode ser efetuada em determinados casos, com eficiência, 

como de fato acontece. No entanto, para os sistemas dinâmicos instáveis, como aqueles 

associados ao caos determinístico, o ponto de vista estatístico (em termos de 

probabilidades) é o predominante. 

                                                 

46
 Os termos e expressões técnicos desse contexto não são utilizados aqui para obter-se o efeito da 

excentricidade, do suposto “complexo” inatingível para muitos. Esses termos e significados requerem sim 

um conhecimento teórico específico de Física, Química e Matemática. Contudo, são aqui utilizados 

apenas para demarcar que existe uma vasta pesquisa desencadeadora de teorias elaboradas, com 

inovações na linguagem matemática, que dão embasamento para as argumentações de Prigogine acerca 

dos novos conceitos criados: flutuações, estruturas dissipativas, bifurcações, caos, instabilidades, 

irreversibilidades, entre outros. Esses novos conceitos não são frutos de uma mera especulação, mas sim, 

de observações, experimentos e pesquisas e de elaboração de um conjunto coerente matemático. Essa 

situação teórica não se reveste, porém, de uma incontestável verdade, reveste-se de uma nova maneira de 

enxergar os vários aspectos da realidade. 
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 A emergência das ciências de não equilíbrio transformou o significado do 

“paradoxo do tempo”. Não é mais coerente – no sentido de inteligibilidade adequada – 

nem mesmo possível associar as estruturas de não equilíbrio – dissipativas –, que 

podem ser observadas nos laboratórios e no mundo circundante, às aproximações que 

traduziriam a imperfeição do nosso conhecimento. “Na física, o papel construtivo dos 

fenômenos irreversíveis torna incontornáveis as consequências absurdas do paradoxo do 

tempo. De nossa parte, somos os filhos do tempo e não os seus genitores” 

(PRIGOGINE, 2009, p. 58). Essa é uma das razões pelas quais devemos abordar as leis 

da física de um modo diferente e novo. “Sem a intervenção de aproximações, de 

hipóteses que se referem a um limite dos nossos conhecimentos, é possível entender a 

descrição dinâmica dos sistemas clássicos e quânticos de tal forma que esta descrição 

inclua a irreversibilidade” (PRIGOGINE, 2009, p. 58). 

 A noção de probabilidade é o ponto-chave no cerne do problema. Na 

dinâmica clássica, o elemento fundamental que organiza o conjunto da descrição e 

define o ideal de inteligibilidade é a trajetória, cujo comportamento é determinista e 

reversível. Nesse contexto, a concepção de probabilidade é inserida a partir da ideia de 

conjuntos de trajetórias, definidas em termos de distribuição de probabilidades. 

Segundo a formulação usual – clássica –, a distribuição de probabilidade é redutível, 

isto é, traduz simplesmente uma informação parcial quanto às condições iniciais do 

sistema descrito. Se essa informação é completa, a descrição em termos do conjunto se 

reduz à de uma única trajetória. A mesma situação caracteriza a mecânica quântica, cujo 

objeto primordial é a função de onda de Schrödinger. Uma reformulação – extensão – 

da dinâmica clássica e quântica exige a definição de sistemas caracterizados por uma 

distribuição irredutível de probabilidade. 

 Conceber as leis fundamentais da Física em termos irredutivelmente 

probabilísticos denota uma transformação radical de sua significação, indicando não 

mais certeza, mas a possibilidade como elemento de inteligibilidade da Física. A 

extensão da dinâmica, ou seja, a nova formulação das leis físicas centradas em torno das 

distribuições probabilísticas irredutíveis representa um exemplo da criatividade singular 

da Física. Esse desenvolvimento foi possível através do diálogo entre as exigências dos 

experimentos e da linguagem matemática. O problema físico, que somente nas últimas 

décadas do século XX foi reconhecido como fonte de renovação para a dinâmica, tinha 
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sido formulado por Poincaré
47

 e trata-se do problema da não integrabilidade da maioria 

dos sistemas dinâmicos. 

 

Esses sistemas dinâmicos não-integráveis que batizamos de Grandes 

Sistemas de Poincaré (GSP), correspondem ao conjunto de situações 

estudadas pela mecânica estatística desde Boltzmann [...] Do ponto de 

vista dinâmico, esses sistemas são caracterizados por ressonâncias, 

que Poincaré considerou como obstáculos à integração das equações 

do movimento. Por outro lado, eles são caracterizados por interações 

persistentes. A intuição de Boltzmann, segundo a qual devia haver 

uma diferença qualitativa entre as descrições de uma colisão [...] e de 

uma multidão de colisões [...] é confirmada pelos Grandes Sistemas de 

Poincaré. Enquanto a descrição desses sistemas em termos de 

trajetórias se choca com as ressonâncias de Poincaré, uma abordagem 

centrada na noção de distribuição de probabilidade permite construir a 

significação dinâmica daquilo que efetivamente observamos 

(PRIGOGINE, 2009, p. 61). 

 

 O resultado das informações anteriormente citadas é uma descrição 

estatística irredutível, isto é, que não pode ser reduzida a uma descrição em termos de 

trajetória ou de função de onda. Essa descrição não se restringe ao ideal de certeza. A 

probabilidade torna-se a noção fundamental que só reconduz à certeza nos casos mais 

simples. 

 

Em decorrência disso, a significação das leis da natureza encontra-se 

profundamente alterada, e isso ao nível de sua formulação 

fundamental, dinâmica. De agora em diante, as possibilidades que elas 

exprimem não autorizam mais referências a uma descrição mais 

completa que seria determinista. Além do mais, a simetria temporal é 

rompida: futuro e passado deixam de exercer papéis equivalentes. As 

leis da natureza descrevem um mundo que exige ser compreendido 

num modo histórico e não-dedutivo. A física das leis abre-se, assim, 

de forma coerente, às noções de acontecimentos e de novidade, sem as 

quais aquilo que chamamos de natureza seria incompreensível 

(PRIGOGINE, 2009, p. 62). 

 

 Atualmente, com o desenvolvimento de novas percepções, descobertas, 

teorias, linguagens matemáticas
48

, pode-se perceber que a instabilidade, as flutuações, a 

irreversibilidade estão presentes em todos os níveis da natureza e do universo. Segundo 

Prigogine (2009, p. 67), estamos no limiar de um novo capítulo dos saberes, momento 

                                                 

47
 Jules Henri Poincaré (1854-1912) foi um importante matemático francês, que viveu durante o século 

XIX e início do século XX. 
48

 Esse desenvolvimento está intrínseco à termodinâmica, a uma parte da teoria da relatividade e da 

mecânica quântica, e, principalmente, às estruturas dissipativas. 
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central de uma verdadeira metamorfose, a qual requer novos instrumentos, novos 

conceitos, novas coerências, para os quais a assimilação da racionalidade científica ao 

reducionismo e ao dualismo seja algo pertencente ao passado. 

 

Em qualquer nível que seja, a física e as outras ciências confirmam a 

nossa experiência da temporalidade: vivemos num universo em 

evolução
49

 [...] Estamos, agora, em condições de decifrar a mensagem 

da evolução tal como ela se enraíza nas leis fundamentais da física. 

Somos, doravante, capazes de decifrar seu significado em termos de 

instabilidade associada ao caos determinista e à não-integrabilidade. O 

resultado essencial de nossa pesquisa é, de fato, a identificação de 

sistemas que impõem uma ruptura da equivalência entre a descrição 

individual (trajetórias, funções de onda) e a descrição estatística de 

conjuntos. E é no nível estatístico que a instabilidade pode ser 

incorporada às leis fundamentais. As leis da natureza adquirem, então, 

um significado novo: não tratam mais de certezas morais, mas sim de 

possibilidades. Afirmam o devir, e não mais somente o ser. 

(PRIGOGINE, 1996, p. 158-159). 

 

 O que Prigogine propôs foi um novo olhar, aberto às descobertas. Seu 

objetivo não foi o de criar um novo paradigma, fruto de uma situação de crise. Não foi 

desiderato seu gerar uma nova unanimidade e ter os cientistas desse novo paradigma 

cumprindo as suas tarefas de pesquisa dentro de uma “normalidade”. Suas concepções 

científicas perceberam, obviamente, a validade dos vários sistemas teóricos anteriores, 

porém, também levaram em consideração as transformações – a metamorfose – pelas 

quais a ciência passou e passa. O mundo nem é totalmente regido por leis, como se 

pensava antes em conformidade com a física clássica, nem é totalmente um acaso, como 

erroneamente se pode acreditar com as novas descobertas. 

 

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 macroscópico, descrevem os eventos enquanto 

possíveis, sem reduzi-los a consequências dedutíveis ou previsíveis de 

leis deterministas. Neste processo de construção de um caminho 

estreito entre as leis cegas e os eventos arbitrários, descobrimos que 

grande parte do mundo ao nosso redor havia 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). 

 

                                                 

49
 Prigogine utilizou o termo evolução com o significado de que a realidade não é estática e, por isso 

mesmo, não é absoluta e totalmente decifrável. Há o novo, o desconhecido, a probabilidade. 
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 A palavra ciência significa, literalmente, “conhecimento”. Apesar de a 

atividade científica, através das observações e dos experimentos, interrogar o 

conhecimento, concebê-lo, produzi-lo – ou seja, ser um resultado de uma cultura –, há a 

possibilidade de sempre tornar esse conhecimento cristalizado, com o mito da 

transparência de uma verdade absoluta. A visão que possibilita um desvendar constante 

está intimamente relacionada à criatividade humana de percepção e de construção de 

uma narrativa capaz de entender, de forma coerente, a também criativa natureza. Esse 

novo olhar sobre os saberes permite que a criatividade – não a imaginação aleatória, 

mas sim o esforço de estabelecer-se, intuitiva e racionalmente, paralelos e relações que 

permitam uma nova organização do pensamento para a percepção da realidade e para a 

comunicação dessa percepção – manifeste-se na própria Matemática, na Física, Arte, 

Filosofia, História, no conhecimento como um todo. 

 O elemento construtor da ponte e do diálogo entre as várias áreas do saber é 

a temporalidade, que deve ser inserida, ou melhor, percebida, em todos os aspectos da 

realidade, desde a mais ínfima e minúscula partícula até a origem e expansão do 

universo e o que está além dele. O futuro tem continuidades transformadas do passado, 

mas não é equivalente a ele. A experiência da temporalidade, negada pela física 

clássica, não pode mais ser ignorada. 

 

Hoje, a física não nega mais o tempo. Reconhece o tempo irreversível 

das evoluções para o equilíbrio, o tempo ritmado das estruturas cuja 

pulsão se alimenta do mundo que as atravessa, o tempo bifurcante das 

evoluções por instabilidade e ampliação de flutuações [...] Cada ser 

complexo é constituído por uma pluralidade de tempos, ramificados 

uns nos outros, segundo articulações sutis e múltiplas. A história, seja 

a de um ser vivo ou de uma sociedade, não poderá nunca ser reduzida 

à simplicidade monótona de um tempo único, quer esse tempo cunhe 

uma invariância, quer trace os caminhos de um progresso ou de uma 

degradação (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 211). 

 

 Um dos mais fervorosos defensores dessa visão, Ilya Prigogine, dedicou 

muito de sua vida e de seu trabalho à discussão da temporalidade, tema polêmico – não 

que esteja destinado a ser assim, necessariamente –, que no decorrer da história, sempre 

esteve presente, como afirmação ou negação, na relação entre os homens consigo 

mesmos, na relação deles com a natureza e o universo. O tema da temporalidade tornou-

se central na visão de mundo da ciência e da natureza para Prigogine. Sua concepção de 

temporalidade diferiu da visão mecanicista da física clássica que a concebeu como 

reversível. No próximo tópico, serão tratadas as qualidades dessa temporalidade 
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apresentadas por Prigogine, as suas características e as suas implicações na construção 

de uma nova visão de mundo proposta a partir dessa concepção prigoginiana. 

 

2.3. A concepção prigoginiana de temporalidade 

 

 Apesar de milhares de palavras e inúmeras definições terem sido formuladas 

com o fito de entender o que é a temporalidade, a pergunta, impreterivelmente colocada, 

está no âmago do pensamento humano: o que é mesmo, de fato, a temporalidade? Será 

que ela existe ou não? A temporalidade tornou-se uma questão paradoxal: um conceito 

“obscuro” à razão explicativa, porém muito claro na vivência interior, devido à 

experiência vital. Ela é algo familiar e estranho, próximo e distante. Esse duplo caráter 

de transparência da experiência e de opacidade lógica desemboca na conhecida 

constatação de Santo Agostinho, na qual ele afirmou saber o que era o tempo, mas não 

sabia explicá-lo porque não podia colocá-lo numa linguagem clara e comunicativa 

(IBÁÑEZ, 2010, p. 109). 

 A relação entre o homem e a temporalidade está, preponderantemente, sob o 

signo portador de uma enorme carga trágica. No entanto, apesar de toda a possibilidade 

de discussão que o tema permite, o objeto de estudo deste trabalho visa compreender a 

abordagem de Prigogine sobre a temporalidade e como ela pode ser fundamental para 

uma nova visão da ciência e da realidade. Essa nova perspectiva não é uma questão de 

mera especulação, mas de uma exigência de uma nova coerência mediante os avanços 

recentes das ciências, principalmente, da físico-química. Foi visto que uma das teses de 

Prigogine foi a de que a ciência clássica atingiu os seus próprios limites. As 

transformações da ciência revelaram os limites dos conceitos da física clássica que 

implicavam uma validade universal e a possibilidade de um conhecimento completo do 

mundo. 

 

Estamos, hoje, num ponto de convergência, pelo menos parcial, das 

tentativas de abandonar o mito newtoniano, sem renunciar a 

compreender a natureza. Iremos demonstrar que esta convergência 

esboça com clareza alguns temas fundamentais. Trata-se do tempo, 

que a ciência clássica descreve como reversível, como ligado 

unicamente à medida do movimento ao qual ela reduz toda mudança; 

trata-se da atividade inovadora, que a ciência nega opondo-lhe o 

autômato determinista; trata-se da diversidade qualitativa, sem a qual 

nem devir nem atividades são concebíveis, e que a ciência clássica de 

hoje não pode mais dar-se o direito de negar a pertinência e o interesse 

de outros pontos de vista e, em particular, de recusar compreender os 
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das ciências humanas, da filosofia e da arte (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 41). 

 

 Essa nova ciência metamorfoseada pode restabelecer o diálogo cultural entre 

áreas do saber, antes vistas como dicotômicas e separadas. Ciências da natureza e 

humanidades, de acordo com Prigogine e Stengers (1997, p. 41), já não estão 

condenadas a sustentar duas concepções antagônicas de temporalidade: temporalidade 

física reversível versus temporalidade humana, histórica, social, irreversível. Durante 

três séculos, a física newtoniana manteve a reversibilidade das equações dinâmicas que 

descrevem o movimento. Instaurou-se, assim, um abismo entre o domínio da natureza, 

descrita por uma ciência que excluía a irreversibilidade, e o âmbito do humano, domínio 

abordado por uma filosofia que faz da temporalidade uma dimensão essencial da 

existência humana, e da historicidade, uma propriedade inerente ao acontecimento 

social (IBÁÑEZ, 2010, p. 108). 

  

Estou completamente de acordo com Karl R. Popper, quando afirma 

que o problema central, que está na base da dicotomia entre as duas 

culturas, é o tempo. O tempo é a nossa dimensão existencial e 

fundamental; é a base da criatividade dos artistas, dos filósofos e dos 

cientistas. A introdução do tempo no esquema conceitual da ciência 

clássica significou um enorme progresso. E, no entanto, ele 

empobreceu a noção de tempo, pois nele não se faz nenhuma distinção 

entre o passado e o futuro. Ao contrário, em todos os fenômenos que 

percebemos ao redor, quer pertençam à física macroscópica, à 

química, à biologia, quer às ciências humanas, o futuro e o passado 

desempenham papéis diferentes. Em toda parte, deparamo-nos com 

uma ‘flecha do tempo’ (PRIGOGINE, 2002, p. 13-14). 

 

 Esse cisma das duas culturas tem como principal motivo a divergência sobre 

a temporalidade. Todavia, uma nova visão sobre a ciência vem sendo proposta. A 

redefinição de temporalidade, efetuada e defendida fundamentalmente por Prigogine, 

diferencia-a da noção de reversibilidade de Newton e ressalta a existência e pertinência 

da irreversibilidade, evidenciando o sentido de orientação ou de direcionalidade da 

temporalidade. As pesquisas e descobertas sobre as estruturas dissipativas fizeram com 

que Prigogine chegasse à conclusão de que o tempo é mais perceptivo nos sistemas de 

não equilíbrio
50

. A irreversibilidade é uma consequência da instabilidade que caracteriza 

                                                 

50
 A diferença entre passado e futuro existe também no sistema em equilíbrio, contudo ele impede a 

manifestação da flecha do tempo em nível macroscópico. 
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a imensa maioria dos processos da natureza. Considerando a complexidade dos sistemas 

dinâmicos e termodinâmicos, é possível evidenciar a flecha do tempo. 

 Para que se entenda o conceito de temporalidade na visão prigoginiana, é 

preciso compreender alguns contextos como termodinâmica de não equilíbrio e teoria 

do caos. Conceitos importantes, muitos deles já abordados, fazem-se presentes em sua 

nova concepção de temporalidade como: instabilidade, probabilidade, complexidade, 

entropia, irreversibilidade. Foi a partir das noções de instabilidade e de caos que se pôde 

construir uma nova concepção coerente da realidade física. A instabilidade origina-se da 

sensibilidade às condições iniciais, definição usual de caos. E é no nível estatístico – 

probabilista – que podemos esperar ver surgir a quebra da simetria temporal, quer dizer, 

a diferença entre passado e futuro. No caso de sistemas estáveis, a descrição estatística é 

redutível, ou seja, pode ser reduzida à descrição determinista de um sistema individual. 

 O caos implicou leis probabilísticas e o questionamento do determinismo e 

da reversibilidade, resultante de uma “legalidade” que nos força a enxergar a natureza 

como se fosse um sistema a repetir cegamente padrões de comportamento. Vimos que a 

ciência clássica buscava certezas e as certezas somente se encontram em um mundo 

estável, governado por leis deterministas e reversíveis, onde as noções de acaso, 

probabilidade, eventos estocásticos estão excluídas da ideia de leis da natureza. Esse 

esquema conceitual apenas é realizável mediante a seleção de sistemas isolados no 

equilíbrio ou em sua proximidade. Esses sistemas – raros na natureza – foram 

denominados por Poincaré de integráveis e constituem os modelos de comportamento 

dinâmico da física. Em compensação, longe do equilíbrio, a situação é muito distinta. 

Com a descoberta das estruturas dissipativas, pode-se perceber que a matéria se 

comporta de maneira radicalmente diferente. As variedades de estruturas de não 

equilíbrio que, progressivamente, vão sendo descobertas, demonstram, na visão 

prigoginiana, o papel criativo, fundamental dos fenômenos irreversíveis, portanto, da 

flecha do tempo. 

 Os ramos da ciência que mais estudam as estruturas dissipativas são a 

hidrodinâmica, a cinética química e, recentemente, a óptica do laser. Um exemplo de 

estrutura dissipativa muito conhecido na hidrodinâmica é a instabilidade de Bénard
51

. 

                                                 

51
 “Essa experiência consiste na imposição de um gradiente vertical de temperatura a um estrato 

horizontal de fluido, até que a diferença de temperatura entre a superfície superior do estrato fique 

bastante grande; nesse ponto formam-se no líquido turbilhões, em que bilhões de partículas correm 

vertiginosamente umas atrás das outras, criando estruturas características, de forma hexagonal. Assim, o 

não-equilíbrio cria muitas correlações de longo prazo” (PRIGOGINE, 2002, p. 22). 
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No não equilíbrio, uma nova ordem pode ser criada. Esse processo, advindo de uma 

instabilidade, é irreversível. Outros exemplos de estruturas dissipativas são os 

osciladores químicos, conhecidos, atualmente, em um bom número. A solução 

oscilante, muito distante do equilíbrio, aparece a partir de um ponto de bifurcação
52

. 

Dos pontos de bifurcação surgem diversas soluções e a “escolha” entre elas é dada por 

um processo probabilístico. A evolução do sistema acontece por meio de uma sucessão 

de estágios descritos pelas leis deterministas e probabilísticas. Mesmo em nível 

macroscópico, o caráter probabilístico e o determinismo não se contrapõem, mas 

complementam-se. 

 Os fenômenos de não equilíbrio revelam o papel construtivo da 

temporalidade e também demonstram que é um equívoco pensar que os fenômenos 

irreversíveis significam necessariamente um aumento da desordem. Vimos que o caos 

pode ser fonte de novas estruturas, fonte de uma nova ordem – a ordem e a desordem 

não são vistas como opostas entre si, mas como indissociáveis. Foi a inserção da 

temporalidade, a percepção de sua existência em todos os níveis, que impulsionou 

Prigogine na busca de uma reformulação das leis fundamentais da Física. O 

determinismo e a reversibilidade são considerados, nessa nova perspectiva, como uma 

propriedade válida apenas em casos limites, ou seja, nos sistemas dinâmicos estáveis. A 

instabilidade e a irreversibilidade tornam-se parte integrante da descrição da Física já 

em nível fundamental. São vários os exemplos de sistemas caóticos – alguns citados – e 

todos requerem uma nova interpretação matemática
53

. 

 Diante das características já apontadas da concepção prigoginiana sobre a 

temporalidade, pode-se fazer a seguinte questão – inerente ao próprio ato de se pensar 

sobre o tema –: qual é o papel da temporalidade? Na perspectiva prigoginiana, existe 

uma pluralidade de temporalidades. Sendo múltipla, há a temporalidade astronômica, a 

                                                 

52
 Os pontos de bifurcação, como já mencionado anteriormente, são pontos de encruzilhadas onde a 

matéria “elege” – no sentido metafórico – uma direção ou outra. Essa eleição está sujeita ao acaso e às 

probabilidades e introduz um elemento histórico, contingente, na descrição dos fenômenos físicos: 

somente algumas possibilidades se atualizarão, não todas. Os pontos de bifurcação são zonas altamente 

instáveis, muito sensíveis a qualquer mínima alteração ou modificação de seu meio ambiente. As 

perturbações amplificam-se, uma vez ocorridas. Isso é denominado de sensibilidade às condições iniciais, 

como já foi dito, e é a característica distinta do caos, a marca da instabilidade mais radical. A bifurcação 

pode ser vista como sinônimo de historicidade e irreversibilidade. Os pontos de bifurcação demonstram 

que, até mesmo em nível macroscópico, a nossa predição do futuro é uma mistura de determinismo e de 

probabilidade. Em um determinado ponto de bifurcação, a predição tem caráter probabilístico, ao passo 

que, entre esses pontos de bifurcação, podemos falar de leis deterministas. Acaso e necessidade são, na 

verdade, complementares e, por isso, Prigogine falou de leis do caos ou caos determinista. 
53

 É o caso, por exemplo, do deslocamento de Bernoulli, um protótipo de caos dinâmico, para cuja 

compreensão, é preciso recorrer a uma abordagem estatística de base probabilística. 
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temporalidade da dinâmica, aquela das reações químicas; temos também a 

temporalidade interna biológica, a das transformações geológicas, a do clima, a 

temporalidade musical – como aquela presente nos contrapontos e fugas de uma obra do 

compositor Sebastian Bach (1685-1750) –, entre outras. Em todos os fenômenos que 

podemos observar, a temporalidade, com a sua irreversibilidade rompendo a simetria 

entre passado e futuro, tem como papel o de criação. A própria natureza, dentro dessa 

perspectiva, somente pode ser criativa devido à temporalidade. O novo, as 

transformações, a construção e o surgimento de novas estruturas físico-químicas, 

biológicas, geológicas, climáticas, ocorrem devido ao caráter construtivo da 

temporalidade. 

 É possível, nesse aspecto da multiplicidade da temporalidade, se fazer aqui 

uma breve analogia com o conceito de tempo axial, utilizado por Jörn Rüsen
54

 no artigo 

Towards a new Idea of humankind – unity and difference of cultures in the crossroads o 

four time (2006). Rüsen, almejando entender as origens das formas de identidade 

cultural das várias culturas universais, buscou na expressão tempo axial o sentido para 

caracterizar essas origens. De acordo com Rüsen (2006, p.13), nós devemos o termo 

mencionado à filosofia da História de Karl Jaspers
55

 (1883-1969), o qual afirmava que 

as chamadas civilizações mundiais fizeram e têm feito de suas características 

tradicionais um tempo axial. Diferentes culturas têm diferentes tempos axiais. 

 É importante evidenciar que, conforme Rüsen (2006, p. 13), os múltiplos 

tempos axiais não são as origens de um status metafísico que atravessa todas as 

mudanças temporais. Porém, a identidade cultural, por exemplo, que se originou no 

passado, é tema de assunto da temporalidade e da historicidade, intrinsecamente abertas 

à mudança e ao desenvolvimento. Rüsen defendeu que precisamos – para o discurso 

intercultural de hoje – de um renascimento da visão sobre os tempos axiais, nos quais o 

universalismo – como estudo de caso das culturas tradicionais –, 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 com a visão de pluralidade de temporalidades defendida por Prigogine. As 

temporalidades presentes nos processos físico-químicos, nas reações químicas, no 

                                                 

54
 Jörn Rüsen é um importante 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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 Karl Theodor Jaspers foi psiquiatra e filósofo alemão. Destaque para a obra Filosofia da existência (1ª 

edição – 1938). 
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desenvolvimento de novas estruturas de ordem, nas relações humanas, nas formações 

sociais, nas longas durações não tornam a complexidade do tema um labirinto em que 

podemos facilmente nos perder; ao contrário, evidenciam ordenações mais 

enriquecedoras, nas quais as várias temporalidades tecem uma rede de novos 

significados. 

 Pode-se perceber que a visão prigoginiana inseriu a temporalidade como 

elemento fundamental constituinte da realidade da natureza e dos processos estudados 

pela física, interligando sua dinâmica à própria vivência da experiência humana. 

Diferentemente de boa parte das teorias científicas, como o arcabouço teórico da física 

clássica, da relatividade e da mecânica quântica, a perspectiva teórica de Prigogine 

sobre os fenômenos da natureza levaram em consideração, intrinsecamente, a 

temporalidade naquilo que ela tem de mais marcante, a irreversibilidade, implicando a 

quebra da simetria temporal. As implicações dessa concepção da temporalidade, 

obviamente, não poderiam ficar restritas apenas a uma determinada área da Física. A 

temporalidade irreversível e unidirecional possibilita um profícuo diálogo com a nossa 

própria experiência de vida, abrindo um leque que supere, por exemplo, a dicotomia 

entre ciência e filosofia. Também a temporalidade estabelece uma relação, ainda muito 

por ser descoberta e discutida, com a biologia – os processos evolutivos –, com a 

história – as transformações e permanências transformadas – e com outras áreas, como a 

Economia e a Sociologia, entre outras. 

 Com o objetivo de tornar mais clara a visão prigoginiana de temporalidade, 

elencamos suas principais características. Entre elas, a irreversibilidade, uma vez que a 

temporalidade implica a impossibilidade de um retorno às condições iniciais, originais; 

como já mencionamos, obviamente, existem os casos em que a reversibilidade pode 

ocorrer, porém não representam a maioria. A assimetria – diferença entre passado e 

futuro, o que significa uma percepção não repetitiva e mecanicista da natureza – e a 

unidirecionalidade – direção do passado para o futuro, o que resulta no uso da 

expressão flecha do tempo – são outras duas características importantes. Outra, é o 

indeterminismo, considerando que a temporalidade irreversível e assimétrica implica 

uma ausência de determinismo; assim, a certeza deixa de ser a tônica na descrição de 

um processo físico irreversível e insere-se a probabilidade como característica 

fundamental desse tipo de descrição. A criatividade também precisa ser considerada 

como característica essencial, visto que a temporalidade exerce, em todos os níveis, um 
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caráter criativo, um papel construtivo, sendo essencial para o surgimento e a 

compreensão do novo, marca distintiva da natureza. 

 É importante evidenciar que a concepção prigoginiana de temporalidade não 

somente foi discutida e repercutida na área das ciências da natureza, mas também 

chamou a atenção de inúmeros intelectuais de outras áreas, como a filosofia e as 

ciências sociais. E esses estudiosos – alguns mencionados na sequência – produziram 

várias reflexões sobre o tema. Um trabalho nesse campo de ideias é o representado por 

Ibáñez (2010), que propôs relacionar a temporalidade filosófica e a temporalidade 

física, através das concepções de Santo Agostinho e de Prigogine. A tese de Ibáñez é a 

de que a visão da temporalidade de Prigogine está mais próxima da ideia de Santo 

Agostinho de historicidade do que da concepção de Newton de reversibilidade
56

. No 

livro XI de Confissões, Santo Agostinho efetuou uma série de profundas e minuciosas 

meditações acerca da temporalidade. Ele realizou um conjunto de reflexões, nas quais 

se esforçou por desentranhar a estrutura profunda e o sentido último da temporalidade 

tal como é vivenciada originalmente. 

 Na concepção de Santo Agostinho, o presente, para ser tempo, é necessário 

que ele passe a ser passado. A razão de ser do presente é deixar de ser. O ser do tempo é 

deixar de ser. O presente é composto de instantes, de partículas fugitivas que carecem 

de extensão, que fogem do futuro em direção ao passado. Para o religioso, nem passado 

nem futuro são medidos. O único que pode ser medido é o presente, porém, este carece 

de extensão. O que medir do presente? Não é o presente, em si mesmo, senão presente 

do passado, a marca (“pegada”) que as coisas deixaram na memória. O que se mede é o 

que se recorda e não as coisas mesmas, que já passaram, senão as imagens que as coisas 

deixaram na alma, no passo do seu caminhar. O que já não existe, existe ainda na 

memória, no presente do passado, e é essa direção a que se mede. O que pode ser 

medido é, então, a afeição, existente enquanto permanência do passado no presente. Em 

sua visão, a temporalidade tem uma existência mais subjetiva do que objetiva. Ela existe 

mais propriamente na alma, enquanto é sentida e vivenciada como tal. Somente na alma 

pode-se medir a temporalidade. O que existe é o presente do passado – a recordação –, o 
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 Essa perspectiva de Ibáñez gera várias problematizações, entre elas, talvez a mais contundente, a que se 

refere ao fato de que – no caso da análise temporal de Santo Agostinho – deve levar-se em consideração a 

memória. Nesse paralelo, a não ser que ele deixasse claro que era no sentido metafórico, tem-se uma 

implicação antropomórfica sobre a natureza. Todavia, sua análise é importante, uma vez que reflete sobre 

visões de domínios diferentes, esclarecendo alguns pontos significativos acerca da temporalidade na 

perspectiva de Santo Agostinho e de Ilya Prigogine. 
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presente do futuro – a expectativa –, e o presente do presente – a atenção. Esses três 

“estados” existem na alma. Fora dela, a temporalidade não é nada. 

 Santo Agostinho criou as seguintes denominações: o presente do presente – 

atenção – é a distentio animi, o presente do futuro – expectativa – é a extensio animi, e a 

direção da temporalidade no sentido do eu profundo, da interioridade, da subjetividade, 

em que o homem encontra o “eterno” em si, ele chamou de intentio animi. Segundo 

Eduardo Ibáñez (2010, p. 114), o ponto de semelhança entre Agostinho e Prigogine 

baseia-se na noção de extensio animi e não na de intentio animi. A direção irreversível 

da temporalidade para o futuro, a extensão, seu papel construtivo, o caráter histórico de 

todos os processos, são os pontos de contato entre ambas as noções de temporalidade. 

Conforme Ibáñez, a extensio animi vincula-se com a noção prigoginiana de 

irreversibilidade porque as duas assinalam a direção irreversível do presente rumo ao 

futuro, a direção da entropia ou flecha do tempo que outorga a todos os processos 

naturais e humanos seu caráter histórico. Ibáñez esclarece que a extensio animi não se 

assemelha em todos os aspectos com os processos irreversíveis. Todavia, ambas as 

concepções de temporalidade concordam com as noções de irreversibilidade, 

acontecimento e historicidade. 

 Na concepção newtoniana de temporalidade, futuro e passado são simétricos 

e fazem o mesmo papel nas equações dinâmicas – na descrição da física clássica, como 

sabemos, não há flecha do tempo. Essa concepção newtoniana de temporalidade exclui 

o devir e a direção privilegiada da temporalidade. Isso implica uma direção oposta à de 

Santo Agostinho. A dialética agostiniana entre o presente do passado – memória –, o 

presente do presente – atenção – e o presente do futuro – expectativa – revela-se oposta 

à concepção newtoniana da temporalidade, visto que rompe com a simetria entre 

passado e futuro e afirma a irreversibilidade da temporalidade humana. 

 As leis estatísticas da teoria do caos, estudadas por Prigogine, puseram em 

evidência que a temporalidade humana e dos processos físico-químicos – dos 

fenômenos naturais que evoluem em direção ao futuro, no qual a entropia aumenta 

continuamente – não são temporalidades antagônicas e irreconciliáveis. Em sua 

concepção, todos os processos naturais, incluídos os processos humanos, estão 

atravessados pela mesma e única flecha do tempo que atravessa o universo. Para ele, 

existe uma multiplicidade de temporalidades, contudo, essa escala de temporalidades 

submerge da corrente única da irreversibilidade, do devir (IBÁÑEZ, 2010, p. 121-122). 
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 A temporalidade newtoniana é única. A temporalidade de Agostinho e de 

Prigogine é plural, múltipla, diversa e possui, essencialmente, um caráter construtivo. 

Nessa criatividade, reside a imprevisibilidade ou a indeterminação da temporalidade. 

Prigogine destacou o fundamento probabilista das leis da evolução temporal, por meio 

de uma descrição estatística. Agostinho ressaltou o aspecto dramático da existência 

humana, devido à irreversibilidade temporal e à impossibilidade de prever o futuro. Um 

futuro que os faz deparar com surpresas impensadas e que está muito longe do futuro 

dedutível, tautológico, quase tedioso, de Newton (IBÁÑEZ, 2010, p. 119). Somente em 

um mundo incerto e instável, a vida adquire um caráter dramático, como aquele 

expresso nos versos de vários poetas, entre os quais, Bandeira (1886-1968) e Pessoa 

(1888-1935)
57

. Nesse mundo, o acaso, o acontecimento, a irreversibilidade e a 

historicidade são conceitos intrínsecos à metamorfose atual da ciência e afetam tanto os 

seres humanos como os processos da natureza. 

 Prigogine buscou uma visão que superasse a separação entre ciência e 

filosofia. Ele propôs um modelo coerente para pensar a temporalidade sem separar o 

homem da natureza, sem contrapor a temporalidade humana à temporalidade física. A 

visão fragmentada, à qual Prigogine se opôs, somente acabará se uma nova ciência 

assumir o indeterminismo, que é o efeito da instabilidade e do caos, se aceitar o papel 

construtivo da temporalidade em suas leis, a existência objetiva da flecha do tempo 

comum a todo o universo. Nem Agostinho nem Prigogine, que tiveram alguns aspectos 

de suas abordagens sobre a temporalidade articulados por Eduardo Ibáñez (2010), 

apresentaram uma solução definitiva sobre o tema – até mesmo porque, talvez, esse 

prisma de solução definitiva esteja vinculado justamente à visão que elimina o novo, o 

caráter indeterminado. Porém, ambos buscaram esclarecer, através de caminhos 

diferentes, alguns pontos importantes sobre essa reflexão que tanto absorve e constrói a 

própria existência humana. 

 As ideias de Prigogine sobre a temporalidade foram também discutidas por 

Wallerstein (2003), que as relacionou com alguns aspectos da concepção de 
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 Para alguns, a temporalidade é sentida como a trágica renúncia de possibilidades, outras vezes sentida 

como chances inesperadas. Manuel Bandeira (2002, p. 71) sublinhou a angústia de perceber uma vida 

inteira que poderia ter sido e que não foi. Já Fernando Pessoa (1988, p. 115) soube muito bem expressar a 

sensação de impotência, humanamente sentida diante da temporalidade e uma tentativa de não se 

submeter ao seu controle, colocando em versos que somente depois de amanhã, que se pensará em depois 

de amanhã, não sendo possível hoje, envolvendo-se em um eterno adiar. Há também uma imensa vontade 

de viver intensamente a temporalidade que se tem no agora, mesmo sem saber do que se trata. Dizia 

Pessoa (1988, p. 122-123) ser necessário aproveitar o tempo, mas questionava o que significava 

aproveitá-lo. 
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temporalidade do historiador francês, representante da Escola dos Annales, Fernand 

Braudel (1902-1985). Wallerstein defendeu que uma versão particular da ciência – 

aquela que se associa aos nomes de Isaac Newton, Francis Bacon e René Descartes – 

tornou-se hostil à filosofia. A mecânica newtoniana acabou por enunciar uma série de 

premissas e proposições que adquiriram status canônico na época moderna: os sistemas 

são lineares, deterministas, tendem a retornar ao equilíbrio; o saber é universal e pode 

chegar a formular leis invariáveis e simples; e os processos físicos são reversíveis. Essa 

última proposição é a afirmativa que mais choca certa intuição filosófica
58

, pois sugere 

que as relações fundamentais não mudam nunca e, assim sendo, a temporalidade não 

exerce nenhum efeito pertinente. No entanto, as ideias e obras de Prigogine apontaram 

para a irreversibilidade, a flecha do tempo, e essa perspectiva gera um ponto de contato 

com as ideias de Fernand Braudel sobre a temporalidade – que fala de duração. Isso só é 

possível devido às transformações epistemológicas ocorridas desde o final do século 

XIX e durante o século XX. 

 Conforme Wallerstein (2003, p. 74-75), se existe um termo que resume a 

posição e a contribuição de Braudel é exatamente o de longa duração. Wallerstein 

sublinhou que é um termo polêmico, visto que, na sua visão, Braudel pretendia atacar a 

prática dominante dos historiadores que concentravam suas energias no registro de 

acontecimentos de curto alcance, naquilo que ele chamava, a exemplo de Paul 

Lacombe
59

 e François Simiand
60

, de história acontecimental. Na análise de Wallerstein, 

para Braudel, a massa das “pequenas particularidades”, ora ofuscantes, ora obscuras, 

que quase sempre se reduz à história política, constitui apenas uma parte da realidade, a 

bem dizer uma pequena parte. O tempo curto pode ser a mais enganadora das durações, 

na visão braudeliana. Essa percepção dá a chave para o entendimento da sua famosa 

afirmação, em O mediterrâneo (1ª edição – 1949), de que os acontecimentos são como 

poeira. Wallerstein afirmou que Braudel insistiu na pluralidade dos tempos sociais; 

tempos que são construídos e, uma vez construídos, tanto nos ajudam a organizar a 

realidade social quanto impõem constrangimentos à ação social. 
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 As críticas do filósofo Henri Bergson à reversibilidade da física newtoniana exemplificam esse choque 

mencionado. 
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 Paul Lacombe (1834-1919) foi um historiador francês que abordou em suas obras, como Les armes et 

les armures e Le petit histoire du peuple, novos temas da historiografia, com uma inovadora forma de 

elaboração do conhecimento. 
60

 François Simiand (1873-1935) foi economista, historiador e sociólogo francês. Foi um dos poucos 

intelectuais de sua época que conceberam um programa de investigação, baseado em uma concepção de 

ciência social unificada, negando, por exemplo, que a economia possuía uma existência autônoma frente 

às outras ciências sociais. 
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 Duas afirmações de Braudel são consideradas centrais por Wallerstein para 

a relação entre suas ideias e a noção prigoginiana de temporalidade. Primeiramente, 

existem temporalidades sociais múltiplas, que interferem entre si e devem suas 

significações à dialética das durações. Em segundo lugar, nem o acontecimento efêmero 

e microscópico nem a realidade eterna e infinita – cujo conceito é duvidoso – oferecem 

bases úteis para uma análise adequada da realidade. Segundo Wallerstein (2003, p. 75), 

se devemos alcançar uma compreensão significativa da realidade, convém mais nos 

determos no terreno do que se designa chamar de terceiro não excluído: 

simultaneamente tempo e duração, um particular e um universal, que são 

simultaneamente os dois termos e nenhum deles. 

 Wallerstein (2003, p. 77) comentou que, conforme o ponto de vista de 

Braudel, os efeitos da longa duração são claros, sobretudo nas estruturas macroscópicas, 

e não nas estruturas microscópicas. De acordo com Prigogine, é efetivamente na física 

macroscópica que a irreversibilidade e as probabilidades se impõem com maior 

evidência. Assim como para Braudel, os acontecimentos podem ser vistos como 

“poeira”, para Prigogine, quando se trata de interações transitórias, as flutuações podem 

ser negligenciáveis. Porém, quando as interações são persistentes
61

, as flutuações são 

determinantes. 

 Wallerstein (2003, p. 78) destacou que os pontos de partida de Braudel e de 

Prigogine foram diferentes. Braudel combateu a visão dominante da pesquisa histórica 

que ignorava a estrutura, ou seja, a duração. Prigogine combateu a visão dominante na 

física que ignorava as condições de não equilíbrio. Eis porque o sociólogo sublinhou a 

importância da longa duração, ao passo que o cientista sublinhou a flecha do tempo. É 

importante ressaltar que Braudel não renunciou aos acontecimentos nem Prigogine 

renunciou ao tempo reversível. Ambos insistiram em permanecer no terreno do terceiro 

não excluído. O terceiro não excluído de Prigogine chama-se caos determinista: com 

efeito, as equações são deterministas, como as leis de Newton, e, contudo, engendram 

comportamentos de aspecto aleatório. Enfim, talvez se trate mais que de um aspecto 
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 Segundo Ilya Prigogine (1996, p. 119-120), “o mundo apresenta uma infinidade de interações 

persistentes. Exemplo: moléculas da atmosfera estão em constante colisão. Não podemos entender esse 

processo contínuo de colisões a partir de uma idealização que consiste em só considerar algumas 

moléculas no vácuo. Tal idealização corresponderia a interações transitórias. A distinção entre interações 

persistentes e interações transitórias ganha uma importância crucial na passagem da dinâmica reversível 

das trajetórias à termodinâmica. A mecânica clássica considera movimentos isolados, ao passo que a 

irreversibilidade só ganha seu sentido quando consideramos partículas mergulhadas num meio em que as 

interações são persistentes [..] A distinção entre interações transitórias e persistentes exige uma distinção 

entre distribuições de probabilidade localizadas e não-localizadas”. 
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aleatório, pois ele acrescentou que as probabilidades são intrinsecamente aleatórias. 

Com essa análise, Wallerstein defendeu que Prigogine se situa no terreno do terceiro 

não excluído. Dessa forma, pode-se assistir à construção de uma nova visão da ciência, 

como também da sociologia. A base epistemológica desse edifício está assentada no 

princípio de que é necessário manter-se no campo do terceiro não excluído. 

 A perspectiva da temporalidade de Prigogine também motivou um dos 

trabalhos intelectuais de González (2008), que buscou elaborar uma análise comparativa 

entre dois pontos de vista: a noção de temporalidade e o fenômeno da historicidade das 

ciências. Esse diálogo somente foi possível de ser construído devido ao aprofundamento 

do horizonte teórico do século XX. González relacionou a preocupação temática da 

temporalidade em Prigogine com a historicidade do conhecimento científico abordada 

pelo filósofo espanhol, nacionalizado mexicano, Eduardo Nicol. Isso permitiu uma 

aproximação entre a física e a metafísica contemporâneas. 

 A análise de González defendeu a tese de que a insuficiência explicativa de 

qualquer teoria e a flecha do tempo são os motores da evolução da ciência. A flecha do 

tempo não somente afeta a realidade, também afeta a trama da ciência. Segundo 

González, para Prigogine, a ciência é uma aliança entre o homem e a realidade. No 

entanto, a ciência não é a única maneira de estreitar-se a aliança com a realidade. Poder-

se-ia dizer que, desde sempre, o homem tem estado em aliança com a natureza. O mito, 

a religião, representam outra modalidade de aliança com o ser. A ciência é somente um 

dos vários vínculos com a natureza. Não obstante, as distintas épocas na história da 

ciência poderiam também traduzir-se como as maneiras em que o homem tem 

estabelecido sua aliança com a natureza em um tempo e lugar determinado. Essa seria 

outra maneira de explicar a historicidade da ciência, baseada na necessidade que o 

homem possui, periodicamente, de estabelecer alianças com a realidade. (GONZÁLEZ, 

2008, p. 44). 

 A concepção prigoginiana de temporalidade suscitou uma nova conjuntura 

epistemológica de prática de percepção e de elaboração do conhecimento sobre a 

realidade, perante essa renovada e fundamental base do pensamento ocidental. Cada 

geração, destacou González (2008, p. 45), responde a uma leitura distinta do “livro da 

natureza”, precisamente porque o contexto e o panorama da visão já são outros. Cada 

teoria registra um fragmento do devir do ser. Como mencionou González, essa é a razão 

principal que se pode sustentar, a partir de Prigogine, contra uma verdade perene. O ser 

é devir e o conhecimento, ao fazer da realidade o seu próprio objeto, necessariamente 
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terá que transitar a par com a instabilidade do universo. A temporalidade e sua 

irreversibilidade e unidirecionalidade não são inseridas nos aspectos da realidade por 

uma vontade ou ação antropomórfica por parte do cientista. Elas fazem parte da 

realidade, como características fundamentais, e estão intrinsecamente ligadas ao próprio 

ato de conhecer e de formular o próprio conhecimento. 

 Outra aplicação da concepção de Prigogine, no âmbito da temporalidade, 

está presente na obra de Gilles Cohen-Tannoudji
62

. Segundo suas observações, os 

sistemas caóticos descritos por Prigogine comportam um horizonte temporal, horizonte 

que podemos eventualmente deslocar, mas não anular. A ideia de horizonte temporal, 

presente no livro de Prigogine Entre o tempo e a eternidade (1992), chamou a atenção 

de Cohen-Tannoudji e Baton. Os sistemas caóticos, que são fortemente dependentes das 

condições iniciais, comportam um horizonte temporal. Um horizonte para além do qual 

as predições cessam. O interesse desta situação de coexistência entre a sensibilidade às 

condições iniciais e os fenômenos caóticos reside na sua temporalidade. 

 O horizonte temporal é uma característica que somente pode existir devido à 

nova visão de temporalidade, à qual se atribui um papel construtivo. Essa abordagem 

influenciou Cohen-Tannoudji a elaborar seu conceito, por ele denominado, de “linha de 

horizonte”, relacionando-o à epistemologia, ao sujeito do conhecimento. Segundo Spire 

(1999, p. 121), o conceito de horizonte temporal está bem próximo da ideia de linha de 

horizonte de Cohen-Tannoudji. O horizonte é uma fronteira, mas uma fronteira 

deslocável. A noção-chave de horizonte aspira facilitar a compreensão das relações, 

geralmente confusas, entre objeto e sujeito, entre o visível e o inobservável, entre a 

informação e a sua parte de incerteza. Trata-se apenas de uma tentativa de redefinição 

do conceito de sujeito do conhecimento. Assim, a perspectiva de horizonte temporal 

repercutiu em uma influência teórica epistemológica na visão de conhecimento de 

Cohen Tannoudji. 

 Outra importante repercussão da especificidade do pensamento de Prigogine 

sobre a temporalidade encontra-se na obra do filósofo e sociólogo francês Edgar 

Morin
63

 – cuja filosofia, de certa maneira, cabe nos horizontes abertos por sua teoria do 

                                                 

62
 Físico teórico do Comissariado para a Energia Atômica (CEA) de Saclay, França. Publicou com Michel 

Spiro, físico experimentalista, um livro sobre a lógica das partículas elementares: A matéria-espaço-

tempo. Cohen-Tannoudji também é autor, juntamente com outro físico experimentalista, Jean-Pierre 

Baton, da obra O horizonte das partículas – complexidade e elementaridade do universo quântico. 
63

 A obra de Edgar Morin é marcada por uma recusa crescente de compartimentar, de segmentar e de 

isolar saberes tão diferentes como os desenvolvidos, por exemplo, pela astronomia, física, sociologia, 
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“pensamento complexo”. De acordo com Spire (1999, p. 153), Edgar Morin 

reconheceu, por várias vezes, a sua dívida para com diversos eruditos, entre os quais 

Ilya Prigogine. Dois aspectos da obra prigoginiana ressaltam a concordância com as 

ideias de Morin. Um deles é a temporalidade inerente ao processo de auto-organização, 

ou seja, do surgimento da organização, através de um sistema de não equilíbrio. Spire 

(1999, p. 153) mencionou que, essa temporalidade irreversível, segundo o filósofo 

francês, pôs em questão a própria arquitetura do pensamento clássico. A ciência clássica 

rejeitou o acidente, o acontecimento, o imprevisível, a espontaneidade, o aleatório, a 

irreversibilidade, o individual. Com os resultados obtidos nas investigações da físico-

química, surge uma nova concepção da matéria e da natureza, que não se coaduna com 

a visão da ciência clássica. 

 O segundo aspecto por meio do qual Morin sentia-se em consonância com 

os trabalhos de Prigogine é a concepção, que emana de A nova aliança (1997) e que é 

continuada em outros trabalhos, de uma ciência complexa em relação à ciência clássica. 

Spire (1999, p. 155) ressaltou que, de acordo com Morin, ultrapassando o quadro estrito 

da auto-organização, o da organização a partir da desordem, chega-se a uma concepção 

de complexidade prigoginiana bastante próxima da defendida pelo próprio Morin. 

 Buscou-se até aqui evidenciar, através da apresentação de algumas ideias e 

trabalhos de intelectuais de várias áreas, como a concepção prigoginiana de 

temporalidade pôde suscitar discussões mais amplas. Áreas como a física, a filosofia, a 

sociologia, a história estão interligadas em um diálogo que tem como fio condutor a 

temporalidade. Todavia, essa temporalidade é especificamente caracterizada por ser 

irreversível, portadora do novo, da probabilidade, e essencialmente criativa. 

 O filósofo Eduardo Ibáñez (2010) associou alguns aspectos da visão de 

Agostinho, no caso específico, a extensio animi, com à irreversibilidade inerente à nova 

ciência, abrindo portas para uma nova dimensão de abordagem sobre o tema, 

interligando a temporalidade física à temporalidade humana. O sociólogo Immanuel 

Wallerstein (2003) relacionou o conceito de longa duração de Fernand Braudel, sob a 

ótica do terceiro não excluído, com as implicações da irreversibilidade e da flecha do 

tempo, estabelecendo uma ponte de compreensão que vá além das estruturas de curto 

                                                                                                                                               

história e filosofia. Na elaboração do que foi conhecido como “paradigma da complexidade”, Morin 

propõe uma nova ciência em que o sujeito reflete o mundo, isso pode também significar que o mundo 

reflete o sujeito. Assim, o objeto pode ser tanto o espelho para o sujeito, como o sujeito para o objeto 

(MORIN, 1990, p. 62-63). 
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prazo. Rush González (2008), por sua vez, abordou a historicidade implícita no novo 

conceito de temporalidade, associando-a ao processo histórico da ciência. A noção de 

horizonte temporal de Prigogine foi apresentada como peça importante no entendimento 

do sujeito conhecedor, alargando o debate epistemológico, segundo o físico Gilles 

Cohen-Tannoudji, como foi discutido na obra de Spire (1999). E, em conformidade com 

as observações do filósofo Edgar Morin, também debatidas por Spire (1999), a noção de 

temporalidade prigoginiana e a sua busca de superação da divisão do conhecimento em 

áreas estanques foram fontes de influência para o desenvolvimento do seu pensamento 

complexo. 

 Novas visões sobre a realidade, tanto a sua percepção como a sua 

comunicação, têm sido descortinadas, enriquecendo o nosso conhecimento. A 

temporalidade é a ponte de uma nova aliança entre os conhecimentos, entre o homem e 

a natureza, tema que será discutido no terceiro e último capítulo. Ao lado da 

temporalidade, aliás, intrínseco a ela – ou a reencontrando–, Prigogine acabou por 

estabelecer as bases de sua concepção de historicidade, ampliando-a para a natureza, 

para o universo. O devir histórico é estendido para além do mundo humano. A história 

na matéria, no universo. Diante desse contexto da nova ciência contemporânea, a 

história encontra-se no âmago da física. Esses são os eixos temáticos a respeito dos 

quais se tratará a seguir. 
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CAPÍTULO 3 

A NOVA ALIANÇA E A HISTORICIDADE 

 

 

3.1. Elo entre os saberes e uma nova interação entre homem e natureza 

 

 Viu-se no capítulo anterior que os fundamentos da física clássica, com suas 

leis deterministas e reversíveis, são adequados e válidos para o entendimento de apenas 

alguns aspectos da realidade, ou seja, existe um limite para a aplicabilidade dos recursos 

disponibilizados por essa teoria/modelo. Por meio de novas descobertas e do 

desenvolvimento de novas questões mais complexas, constata-se o surgimento de uma 

visão científica inovadora. A Termodinâmica, a teoria da relatividade, a mecânica 

quântica e os sistemas de não equilíbrio exemplificam essa transformação. 

Principalmente com as estruturas dissipativas, o caos, a entropia, tem-se a 

temporalidade como um elemento essencial para o entendimento dos processos 

elementares e do mundo ao nosso redor. 

 A ampliação de novas questões e abordagens, com a inserção nos quadros 

teóricos científicos da instabilidade, da irreversibilidade, da flecha do tempo, das 

flutuações, dos pontos de bifurcação, entre outros, desdobra uma situação de 

metamorfose da ciência. Nesse contexto de transformação, há uma abertura não 

somente para perspectivas diferentes da ciência da natureza, mas também para novas 

concepções sobre o próprio conhecimento, que possibilitam o rompimento com a 

barreira intelectual, imposta desde o século XIX, entre as várias áreas do saber, 

descortinando novos horizontes epistemológicos. Especificamente intrínseca à nossa 

discussão, pode-se estabelecer uma aproximação, no sentido estrito de diálogo, entre a 

Física e a História, ressaltando a temporalidade e a historicidade – isso será discutido ao 

longo deste capítulo. 

G01
Caixa de texto
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 Primeiramente, neste tópico, a proposta é compreender as implicações que a 

visão prigoginiana da nova Física, ciência e temporalidade – apresentada nos dois 

capítulos anteriores – estabelece entre o homem e a natureza, recuperando a sua relação 

de aliança e desviando-se da perspectiva, fortalecida ao longo dos séculos, de domínio e 

de exploração, que colocava em primeiro plano o interesse humano controlador sobre os 

mais variados aspectos da natureza. Partindo da convicção de que não é possível 

conhecer integralmente o mundo, uma vez que o conhecimento é limitado e a mudança 

é contínua, as interpretações do mundo são necessariamente transitórias. Contudo, como 

sublinhou Bohm (2011, p. 81), essa noção de conhecimento necessariamente 

incompleto contraria a tradição científica comumente aceita de que a ciência pesquisa 

para, no final, chegar a uma verdade inquestionável ou, pelo menos, a uma abordagem 

contínua de tal verdade por meio de aproximações. 

 Pode-se destacar que a física clássica, que dominou o modelo de ciência por 

vários séculos, abriu caminho à teoria da relatividade e à teoria quântica. Essas teorias, 

segundo Bohm (2011, p. 81), contêm novas características e algumas delas são, na 

essência, radicalmente diferentes da física clássica. É claro que elas têm relação com a 

teoria antiga, como casos-limite e aproximações, os quais parecem ainda ter certa 

validade, limitada e relativa. Até o presente momento, para cada problema resolvido 

pela teoria da relatividade e pela teoria quântica, surgem vários problemas imprevistos. 

De fato, a Física está em um estado de permanente mudança para o qual se espera o 

desenvolvimento de teorias ainda mais novas e mais uma vez desconhecidas e 

diferentes em relação às atuais, vistas como portadoras de algum tipo de validade 

limitada e relativa. 

 O reencontro da temporalidade pela física prigoginiana estabelece o fim das 

certezas na ciência. É óbvio que a sentença anterior não deve ser levada ao pé da letra 

em várias situações. A lei da gravidade newtoniana, por exemplo, dentro de seus limites 

teóricos está irremediavelmente correta. O avião, no plano teórico-científico, não cairá. 

O foguete interplanetar fará a sua viagem. Essa lei é válida e funciona. O que se 

pronuncia é algo infinitamente distinto. Em todos os níveis da realidade física, a 

temporalidade existe – mediante as concepções já abordadas. Nessa visão, o caráter 

irreversível da temporalidade, de diferenciação entre passado e futuro, é predominante – 

não total – e, por isso mesmo, a probabilidade é vista como fato e não ignorância. Sendo 

a probabilidade um fato, a certeza não é mais a convicção fundamental. 
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 A realidade, dentro desse novo contexto, permite diferentes interpretações. 

Um conjunto de fatos pode ser explicado por muitas teorias – algumas mais eficazes em 

determinado domínio, outras não. A nova Física, que nasce com o reencontro da 

temporalidade, deixou de ser apenas fruto da razão e, agora, possui uma interação com a 

realidade que não se reduz meramente ao conceito. Obviamente, essa nova circunstância 

aproxima a ciência da natureza da ciência humana, contudo essa conjuntura 

epistemológica somente se tornou presente com maior veemência no século XX e 

representou um marco no trabalho de alguns cientistas. Essa visão de diálogo entre as 

inúmeras áreas do saber, por conta dos desenvolvimentos intrínsecos ao ato de 

conhecer, encontra ainda uma fortíssima resistência por parte de membros de 

comunidades intelectuais diversas. 

 É sabido que, no século XIX, o pensamento ocidental encontrava-se 

dominado pelo dualismo cartesiano. De um lado, tinha-se a matéria, res extensa, 

descrita por algumas poucas leis determinísticas e reversíveis; do outro, tinha-se a 

mente humana, a res cogitans, suscetível às incertezas. A distinção fundamental entre 

mundo físico e mundo espiritual – o mundo dos valores humanos –, era aceita pela 

maioria dos cientistas. Isso resultou numa divisão dos modos de conhecimento. 

Prigogine (2009, p. 19) comentou que Charles Snow chamava essa divisão de as duas 

culturas
64

. Na visão da maioria dos cientistas e intelectuais, principalmente do século 

XIX, mas também muito presente no século XX, essa separação entre as duas culturas 

assumiu o tom de uma hierarquia. Com as leis da natureza – principalmente as leis de 

Newton, que são as mais destacadas –, de temporalidade reversível, a ciência passou a 

ser associada à certeza, tornando-se modelo para as demais áreas do saber. 

 Prigogine (2009, p. 23) ressaltou uma importante observação de Koyré 

sobre essa visão fragmentada da realidade. Segundo Koyré, Newton – não apenas ele, 

mas a ciência moderna como um todo – poderia ser culpado pela divisão do nosso 

mundo em dois. Está certo que a ciência moderna, de fato, rompeu as barreiras que 

separavam o céu e a Terra, que ela unificou o universo. Porém, ela fez isso com a 

substituição do nosso mundo de qualidade e sentido de percepção, o mundo no qual 

vivemos, amamos e morremos, por outro mundo, o da quantidade, da geometria 

                                                 

64
 A cultura da ciência da natureza, dita exata, precisa, experimental, objetiva, e a cultura da ciência 

humana, incerta, narrativa, subjetiva. Esse tema, como foi mencionado por Prigogine (2009), é retratado 

no livro de Charles P. Snow – As duas culturas e uma segunda leitura: uma visão ampliada das duas 

culturas e a revolução científica (1ª edição – 1959). 
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reificada, um mundo no qual há um lugar para cada coisa e nenhum lugar para o 

homem. Por isso, na visão de Koyré, o mundo da ciência, o mundo quantitativo, ficou 

alienado e totalmente divorciado do mundo qualitativo, da percepção e da vida humana, 

e a ciência tem sido, cada vez mais, incapaz de explicar ou de livrar-se dele, chamando-

o de “subjetivo”. No entanto, nos dias de hoje, esses dois mundos encontram-se 

conectados pela prática; mas, para a teoria, eles estão separados por um verdadeiro 

abismo. Para Koyré, essa é a tragédia do mundo moderno, que, ao solucionar o enigma 

do universo, criou outro enigma em seu lugar: o enigma do homem para si mesmo. 

 Desde o seu nascimento, a física clássica buscou cumprir a meta de retirar o 

homem da natureza, de desfazer a aliança entre eles. Na concepção clássica, toda 

relação entre homem e natureza é o resíduo de um modo arcaico de perceber e de 

pensar. Traz efeitos nefastos: perturbações à razão, pelo lado do homem, opacidades 

para a observação, do lado da natureza. Moscovici (1996, p. 124) afirmou que, na 

concepção da ciência clássica, conhecer é separar. É tarefa da ciência eliminar essas 

perturbações e penetrar além delas até chegar à realidade “objetiva”, “inalterável”. 

Enquanto, na antiguidade, o homem era a medida de todas as coisas, no pensamento 

clássico, as coisas são sua própria medida. Huxley (1982, p. 41) comentou que a ideia 

de o homem estar apartado da natureza é, na verdade, bastante recente, considerando o 

seu tempo de existência. O homem “primitivo” jamais possuiu essa ideia. Ele sempre se 

considerou parte da natureza, íntima e fundamentalmente ligado a ela e inserido nela. 

Essa ideia foi expressa nas noções de totemismo, de rituais de fertilidade e de 

politeísmo. 

 Essa física clássica “rompeu” a comunicação entre homem e natureza. 

Todavia, graças aos avanços da Física e da Matemática, podemos superar a dualidade 

cartesiana, a separação das duas culturas e podemos, assim, restabelecer a comunicação 

entre homem e natureza, inserindo-o novamente na dimensão dela. Segundo Moscovici 

(1996, p. 126), a inserção do homem na natureza no quadro teórico-científico começou 

com a teoria da relatividade. O ponto forte dessa teoria, nesse aspecto, tem sido o de 

reconhecer a qualidade de ser físico do observador, que está situado em um lugar 

preciso e pertence ao mundo que descreve. Essa teoria também demonstra que as 

medições do tempo são essencialmente relativas: dependem do ponto de vista do 

observador. Como bem sublinhou Moscovici (1996, p. 126), segundo a relatividade, os 

homens, a título de observadores, estão no mundo, pertencem a ele. E, para conhecê-lo, 

fazem mais que contemplá-lo do exterior. 
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 O eminente físico Niels Bohr (1995, p. 30) comentou que, com a teoria da 

relatividade, fomos advertidos sobre a própria relatividade de todos os juízos humanos, 

até mesmo de conceitos elementares, como o espaço e o tempo, os quais, ao revelarem a 

dependência especial em que estão todos os fenômenos físicos do ponto de vista do 

observador, contribuíram para a unidade e a beleza de toda a nossa visão de mundo. 

 Outra constatação de reingresso do homem na natureza, dentro do quadro 

teórico-científico, se deu com a mecânica quântica. No estudo das partículas 

elementares e das interações dos átomos, percebe-se que cada experiência e cada 

medida ‘perturba’ os fenômenos. E essa perturbação influencia as observações e as 

medições posteriores. De acordo com Moscovici (1996, p. 128), é tarefa do físico saber 

por qual medição ele deve começar – a posição ou o momento do átomo – e que aspecto 

– corpuscular ou ondulatório – o físico quer conhecer primeiro. Segundo a mecânica 

quântica, nós somos parte desse mundo complexo. Observamo-lo e, ao observá-lo, nós 

o mudamos a cada vez. Nada nos permite situarmo-nos fora ou por cima dele. Ainda 

que se queira medir com exatidão um átomo, descobre-se que isso não é possível, pois o 

átomo é um participante. No entanto, como destacou Bohm (2005, p. 157), se o cientista 

tomar uma sucessão estatística de átomos, poderá obter uma média, a qual é objetiva. O 

resultado é sempre o mesmo, não importa quem o obtém nem quando. A média aparece, 

mas o átomo individual não. 

 Destaca-se, então, que a inserção do sujeito na investigação científica não é 

ausência de objetividade. As leis e as explicações que buscamos não são leis e 

explicações de fenômenos separados de nós mesmos. Aceitar essa condição não é 

renunciar à objetividade, mas sim, admitir que a ciência contemporânea tem invalidado 

dramaticamente a ideia clássica de sujeito e objeto independentes, cada um integrando 

seu próprio mundo (MOSCOVICI, 1996, p. 130). Sujeito e objeto constituem um 

sistema indissociável e irredutível a uma das partes. Cada indivíduo, necessariamente, 

está em interação com o contexto que o circunda. A ideia de uma parte separada – 

sujeito separado do objeto – é uma abstração. 

 Ilya Prigogine também reconheceu a abrangência dessas duas teorias no 

campo epistemológico. Contudo, ressalvou que tanto a relatividade quanto a quântica 

tratam a temporalidade como reversível. E, como já discutido, Prigogine concebeu a 

irreversibilidade como característica predominante e fundamental em sua visão sobre a 

temporalidade. E é justamente a irreversibilidade, com a sua flecha do tempo, que 
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permite, em seu ponto de vista, uma aliança entre os saberes, entre o homem e a 

natureza, superando a dicotomia das “duas culturas”. 

 Partindo da convicção de que não existe uma realidade física separada de 

uma realidade existencial, humana, enquanto seres físicos, a flecha do tempo – a 

temporalidade irreversível e unidirecional – exerce seu potencial criador tanto na 

natureza quanto na vida dos homens. Isso porque, na visão de Prigogone, a flecha do 

tempo não é uma criação intelectual e nós, humanos, somos o fruto dessa flecha. Ela 

não é um produto da razão, mas sim um princípio criador. Segundo González (2008, p. 

41), a recuperação ou a incorporação do sentido criador da temporalidade exerce um 

papel importantíssimo na concepção e possibilidade do conhecimento e da ciência na 

ótica de Prigogine. A presença da temporalidade na ciência marca novos rumos para ela 

mesma. Já não se trata de uma ciência apriorística, que prediz e estabelece relações para 

confirmar as hipóteses de uma razão todo-poderosa. 

  

O objeto central da física newtoniana era a trajetória percorrida por 

um ponto. Na relatividade, uma linha do espaço-tempo. Na mecânica 

quântica, uma função de onda. Em todos esses casos, trata-se de uma 

descrição determinista e reversível no tempo. Na física moderna, 

aspectos geométricos desempenham um papel fundamental, enquanto 

que, nas ciências humanas, são os aspectos históricos e narrativos que 

assumem papel principal. Os trabalhos de nosso grupo de Bruxelas e 

Austin foram orientados pela perspectiva narrativa (PRIGOGINE, 

2009, p. 106). 

 

 Os centros de pesquisa, liderados por Prigogine, possuem, como referência 

de estudo e de produção científica, o reconhecimento de que a flecha do tempo – 

associada a todos aqueles fenômenos, categorias e conceitos já mencionados 

anteriormente: instabilidade, irreversibilidade, estruturas dissipativas, entropia – não é 

apenas um fenômeno humano, mas encontra-se em todas as escalas da natureza. A 

natureza conhece novidades. Um dos maiores interesses de Ilya Prigogine foi a 

reconciliação do mundo físico com a realidade humana. A possibilidade para essa 

reconciliação se dá com a metamorfose da ciência. O caos, os sistemas instáveis 

sensíveis às condições iniciais, os sistemas termodinâmicos de não equilíbrio 

demonstram a existência de probabilidades irredutíveis que permitem generalizar as leis 

fundamentais. 

 

Por meio desses conjuntos, obtemos uma física das populações. 

Ocorre o mesmo em qualquer modelo social ou econômico. Se há 
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probabilidades irredutíveis, essa noção se aplica de maneira diferente 

tanto para a previsão como para a retrovisão. Na verdade, demonstra-

se, de maneira matemática exata, que a evolução dessas 

probabilidades quebra a simetria temporal. Essa nova teoria no campo 

da física exige matemáticas apropriadas. Nesse caso, é a teoria dos 

operadores e de suas representações que se torna a ferramenta 

analítica adequada a tal propósito. Todos já ouviram falar de fractais. 

Temos agora matemáticas do tempo (PRIGOGINE, 2009, p. 108-109). 

 

 Sabemos, hoje, que a realidade é muito mais complexa do que se imaginava 

antes. Vimos que o século XIX nos deixou uma herança contraditória: de um lado, leis 

estáticas, reversíveis da dinâmica e, de outro, a descrição evolutiva da termodinâmica 

baseada no crescimento da entropia. É esse o sentido do Segundo Princípio da 

Termodinâmica. Fenômenos irreversíveis, com simetria temporal rompida, “produzem” 

entropia. A entropia é a flecha do tempo. Ao lado das leis reversíveis da dinâmica, há 

leis que envolvem a flecha do tempo. Elas são encontradas por toda parte: na 

propagação do calor, nos fenômenos de transferência de calor e massa, na química, na 

física, na biologia. Na verdade, as leis reversíveis de Newton não se aplicam senão a 

uma pequena fração do mundo em que vivemos (PRIGOGINE, 2009, p. 109). 

 Na visão prigoginiana, todos nós somos rodeados de estruturas que se 

formaram no curso da história da Terra, seja no plano da química, seja no da física ou 

da biologia. Devemos buscar a origem dessas estruturas nas bifurcações sucessivas. 

Com efeito, já se pôde constatar que as bifurcações introduzem um elemento aleatório. 

Estamos, conforme Prigogine (2009, p. 112), diante do fim das certezas e do 

aparecimento de uma pluralidade de futuros. Até nas ciências “duras”, pode-se ver, 

agora, o aparecimento de um elemento histórico narrativo. 

 Esse novo contexto teórico reaproxima-nos da realidade que nos rodeia. 

Redescobre-se a temporalidade, apanágio das ciências humanas, e ela se estende ao 

conjunto das ciências. Não existe mais o abismo entre as ciências exatas, que 

supostamente falariam de certezas, e as ciências inexatas, que tratariam das 

possibilidades. A existência de uma flecha do tempo é apenas uma condição necessária 

consistente para superar essa separação. Ela aparece em todos os níveis, da cosmologia 

às culturas humanas, mas assume formas diferentes (PRIGOGINE, 2009, p. 111). A 

redescoberta e a inserção da temporalidade implicam a inexatidão e a probabilidade. 

Não se trata de um fracasso da razão, mas sim de perceber que a razão, por natureza, é 

limitada. A incerteza e o caráter probabilístico abrem caminho para a historicidade e 
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para a unidade do corpo da ciência. A história é um componente da ciência e não um 

fator extrínseco. 

 A recuperação da temporalidade amplia os horizontes das ciências da 

natureza. González (2008, p. 51) ressaltou que o caráter probabilístico, que caracteriza o 

conhecimento na ciência e na filosofia – por extensão nas humanidades – 

contemporâneas, ao invés de ser retratado como um defeito, deve ser visto como uma 

virtude, uma vez que, finalmente, permite e ainda “obriga” a interdisciplinaridade entre 

as diversas maneiras de saber. 

 Ampliando esse debate, pode-se fazer alusão a um conceito criado pelo 

físico Niels Bohr: a complementaridade. Essa noção é usada na física atômica para 

caracterizar a relação entre experiências obtidas por diferentes arranjos experimentais 

(BOHR, 1995, p. 39). Trata-se de uma concepção que Bohr elaborou, mediante os 

novos aspectos da mecânica quântica. Verifica-se que a complementaridade está 

imbuída de um significado relativista, já que uma descrição de um arranjo experimental 

que “vê”, por exemplo, um elétron como onda não é mais verdadeira que outra que o 

“vê” como partícula. No entanto, há um avanço, pois elas são complementares. 

Depreende-se, dessa situação inusitada no mundo da Física, que a realidade não pode 

ser apreendida em sua totalidade. Diante dessa nova situação, Wehling (1994, p. 124) 

questionou se a ciência tornou-se menos científica, do ponto de vista metodológico, 

com tais desafios. Ele mesmo responde que não. Num sentido, ela está se 

historicizando, pois, simultaneamente ao típico e ao permanente, ela busca o atípico e o 

circunstancial.  

 Niels 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, 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 (BOHR, 1995, p. 

38). Esse ponto de vista da complementaridade pode contribuir para a eliminação de 

preconceitos com relação às culturas diferentes, contribuindo com os estudos 

humanísticos que, segundo Bohr (1995, p. 39), colaboraram, por sua vez, através de um 

crescente conhecimento da história e do desenvolvimento culturais, para a eliminação 

gradativa dos preconceitos, que é meta comum de todas as ciências. 
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 Todas essas discussões epistemológicas acontecem dentro de um contexto 

em que não se pode mais aceitar a separação entre homem e natureza, tal qual presente 

no pensamento cartesiano. O conhecimento de uma determinada área não deve se impor 

a outra. Há uma relação de complementaridade, de diálogo. 

 

No momento em que descobrimos a natureza no sentido de physis – 

em grego, a tentativa de ver a natureza essencial de todas as coisas –, 

podemos igualmente começar a compreender a complexidade das 

questões com as quais se confrontam as ciências da sociedade. No 

momento em que aprendemos o “respeito” que a teoria física nos 

impõe para a natureza, devemos aprender igualmente a respeitar as 

outras abordagens intelectuais, quer sejam as tradicionais, dos 

marinheiros e camponeses, quer as criadas pelas outras ciências. 

Devemos aprender não mais julgar a população dos saberes, das 

práticas, das culturas produzidas pelas sociedades humanas, mas a 

cruzá-los, a estabelecer entre eles comunicações inéditas, que nos 

coloquem em condições de fazer face às exigências sem precedentes 

de nossa época (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 225). 

 

 Que mundo é esse onde se vivencia a metamorfose da ciência? Esse foi um 

questionamento levantado por Prigogine e Stengers (1997, p. 225), fundamental para 

situar a transformação delineada. Lembra-se, antes, que o mundo da ciência clássica é o 

mundo da dominação, do dualismo que opõe o controlador e o controlado, o dominador 

e o dominado, que “expulsa” o homem da natureza, separando-o dela
65

. A natureza, 

nessa visão, seja vista como um relógio, seja vista como um motor, ou então, como um 

caminho inexorável para o progresso, constitui-se numa realidade estável, da qual é 

possível ter certezas. Agora, o que dizer do mundo que alimentou a 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 as antigas certezas: quer se trate de música, 

pintura, literatura ou de costumes, nenhum modelo pode mais 

pretender a legitimidade, nenhum é mais exclusivo. Por toda a parte, 

vemos uma experimentação múltipla, mais ou menos arriscada, 

efêmera ou bem sucedida (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 225). 

 

 Vivemos num clima cultural em que a unidade dos saberes é possível, 

justamente por respeitar a sua diversidade, que é constituída através da temporalidade, 

                                                 

65
 É importante ressaltar que essa visão foi coerentemente legitimada dentro de seu âmbito científico, 

cultural e filosófico. 
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agora presente em todos os níveis. Vivenciamos descobertas de quasares, de buracos 

negros, mas também podemos perceber a pluralidade das experiências que a natureza 

realiza, em que a criatividade é um dos aspectos fundamentais dela. Temos a descoberta 

teórica dos problemas de instabilidades, irreversibilidades, caos, inter-relação entre 

ordem e desordem. Nesse mundo, a natureza não é vista como algo feito para o nosso 

domínio, entregue à nossa vontade. 

 

Como Jacques Monod nos anunciava, chegou o tempo de assumir os 

riscos da aventura dos homens. Mas, se podemos fazê-lo, é porque, 

doravante, é esse o modo da nossa participação no devir cultural e 

natural, é essa a lição que a natureza enuncia quando a escutamos. O 

saber científico, extraído dos sonhos de uma revelação inspirada, quer 

dizer, sobrenatural, pode descobrir-se, hoje, simultaneamente como 

“escuta poética” da natureza e processo natural nela, processo aberto 

de produção e invenção, num mundo aberto, produtivo e inventivo. 

Chegou o tempo de novas alianças, desde sempre firmadas, durante 

muito tempo ignoradas, entre a história dos homens, de suas 

sociedades, de seus saberes, e a aventura exploradora da natureza 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 226). 

 

 Com a recuperação da importância da temporalidade e dos processos 

irreversíveis, Prigogine pretendeu demonstrar que é possível reconstruir uma aliança 

entre o homem (com sua cultura, sociedade e conhecimento) e a natureza (o saber 

científico). Massoni (2008, p. 8) destacou que os estudos de Prigogine sobre os sistemas 

físicos longe do equilíbrio permitiram chegar ao conceito de estrutura dissipativa 

somente depois de cerca de vinte anos. Nessa trajetória foi possível perceber que, longe 

do equilíbrio termodinâmico, a matéria adquire novas propriedades. Ao longo desse 

processo, foi desenvolvida a física-matemática não linear, que estuda as propriedades da 

sensibilidade às condições iniciais, os movimentos coerentes de longo alcance, a 

possibilidade de estados múltiplos, a história das “escolhas” feitas pelo sistema de não 

equilíbrio. Conforme frisou Massoni, Prigogine não cessou, ao longo de sua carreira, de 

aprofundar as temáticas envolvidas com o conceito de estruturas dissipativas, 

estendendo os estudos para outros campos do saber. 

 Uma das implicações desses estudos foi a percepção de que a historicidade 

se faz presente tanto na matéria, em suas partículas elementares, como no mundo do 

cosmos. A universalização da historicidade requer uma visão temporal e criativa da 

realidade, assim como uma narrativa capaz de tornar inteligível essa mesma realidade. 
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 Com a temporalidade, desdobram-se pontes que interligam áreas do 

conhecimento. Os saberes são complementares. Nenhum é superior a outro e cada um 

tem sua própria especificidade, porém, isso não resulta em barreiras. Há diálogos 

possíveis, porque se trata de ferramentas intelectuais que podem formar uma visão mais 

abrangente. Com a temporalidade, também se desdobram pontes que interligam o 

homem e a natureza. Isso implica uma ciência que não mais separe o sujeito do objeto 

estudado. E, como foi visto, essa visão não significa perda de objetividade, mas sim 

enriquecimento de complexidade. Por fim, com a temporalidade e suas características –

a irreversibilidade, o indeterminismo e a criatividade –, desdobram-se as bases da 

concepção de historicidade de Prigogine, ampliando-a para natureza e universo. O devir 

histórico é estendido para além do mundo humano. Esse é o foco central do próximo 

tópico. 

 

3.2.  A universalização prigoginiana do conceito de historicidade 

 

 A convicção de que a relação entre Física e História não se reduz a uma 

questão epistemológica é o tema central desta dissertação. Essa relação não é vista 

como fruto de uma perspectiva em que se predomina o ponto de vista que elege a inter 

ou transdisciplinaridade como aspecto urgente para evitar a visão fragmentária da 

realidade e para obter uma outra concepção mais abrangente e coerente diante das 

necessidades que o próprio desenvolvimento da ciência nos legou. O diálogo entre 

Física e História está implícito como desdobramento da existência de, principalmente, 

dois elementos fundamentais da realidade e que são conhecidos e pensados por duas 

formas de raciocínios, dois instrumentos racionais, que são as duas áreas do saber 

mencionadas. Esses dois elementos essenciais são a temporalidade e a historicidade. 

 A física newtoniana negou a temporalidade irreversível; consequentemente, 

negou a distinção entre passado e futuro: se o que aconteceu é equivalente ao que 

acontecerá, nesse contexto não existe historicidade alguma. Durante o século XIX, essa 

Física a-histórica, atemporal – no sentido de irreversibilidade, de flecha do tempo – 

impôs-se como modelo para as demais áreas do saber, inclusive para algumas correntes 

da própria História. A objetividade, as leis, as regularidades serviam de modelo para 

uma história que buscava neutralidade, como a positivista, por exemplo. Obviamente, 

vários historiadores e intelectuais posicionaram-se contrários a esse esquema da física 

clássica, ressaltando o caráter específico da História: a temporalidade irreversível, o 
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acontecimento, o novo, a relação entre o sujeito conhecedor e o objeto conhecido. Essas 

características foram vistas ora como máculas, ora como a especificidade própria da 

História, distanciando-a da ciência da natureza. 

 No século XX, por exemplo, pode-se citar de que forma o modelo científico 

newtoniano esteve presente como influência para a História ao destacarmos as ideias do 

alemão, filósofo da ciência, Carl G. Hempel (1905-1997). Hempel defendeu que as leis 

gerais
66

 têm, na História e nas ciências naturais, funções perfeitamente análogas, que 

elas constituem uma ferramenta indispensável à investigação e pesquisa históricas e que 

são até mesmo a base comum a vários métodos. Hempel procurou mostrar que, em 

História, não menos do que em qualquer outro ramo da investigação empírica, só é 

possível obter a explicação científica – nos padrões do modelo newtoniano – mediante 

hipóteses gerais adequadas ou mediante teorias sistematicamente correlacionadas. Para 

ele, em História, como em qualquer ciência empírica, a explicação de um fenômeno 

consiste em classificá-lo segundo leis empíricas gerais; e o critério da sua exatidão não 

é ver se ela agrada à nossa imaginação, se apresenta analogias sugestivas, mas sim, se 

ela está fundamentada em hipóteses empiricamente bem fundadas, relativas às 

condições iniciais e leis gerais (HEMPEL, 1984, p. 422, 431, 432). 

 Todavia, vivemos um momento no qual, dentro das ciências da natureza, 

existe a perspectiva defensora da existência de uma realidade, da matéria ao cosmos, 

imbuída de uma temporalidade irreversível, probabilista, aberta ao novo, perpassada por 

uma historicidade que se constrói ao longo da temporalidade. Longe do equilíbrio, 

reencontramos as noções que podemos apresentar e por meio das quais podemos 

dialogar com as ciências humanas como um todo e, em específico, com a História: a 

flecha do tempo, os pontos de bifurcação e os eventos. Há uma reaproximação 

significativa das duas culturas, cuja representação não se dá apenas em nível intelectual, 

mas também em nível de representação de uma nova constituição da própria realidade. 

Atualmente, não é mais necessário pensar que os acontecimentos a que devemos a nossa 

existência se situem fora das “leis” da natureza. Com a visão reformuladora da 

metamorfose da ciência, essas leis não se opõem mais à ideia de uma evolução 
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 Evidenciamos que, para Hempel (1984, p. 422), a lei geral é entendida como uma afirmação de forma 

incondicional e universal capaz de ser confirmada por meio de adequadas descobertas empíricas. O termo 

lei sugere a ideia de que a afirmação em causa é de fato bem confirmada pelas provas relevantes ao nosso 

alcance. Hempel preferiu usar o termo hipótese universal, que exprime uma regularidade na qual, em todo 

caso que um evento do tipo causa ocorrer em um determinado lugar e tempo, outro evento do tipo 

consequência ocorrerá num lugar e tempo relacionados ao primeiro evento. 
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autêntica. A nova perspectiva científica é capaz de responder às exigências mínimas 

para pensar tal evolução – no sentido de transformação ao longo da temporalidade 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 50).  

 A primeira exigência é a irreversibilidade, a quebra da simetria entre o antes 

e o depois. A segunda exigência é dar um sentido à noção de evento/acontecimento. Um 

evento/acontecimento não pode, por definição, ser deduzido de uma lei determinista. 

Ele implica, segundo Prigogine e Stengers (1992, p. 50-51), de uma maneira ou de 

outra, que o que aconteceu poderia não ter acontecido. O evento/acontecimento remete, 

portanto, a possibilidades que nenhum saber pode reduzir. O modo de inteligibilidade 

dos possíveis enquanto tais, assim como dos acontecimentos que decidem entre esses 

possíveis, é, por definição, a descrição probabilista. No entanto, as leis probabilistas, em 

si mesmas, ainda não são suficientes. Toda história, toda narração implica 

eventos/acontecimentos, implica o inesperado, mas ela só tem interesse se esses 

eventos/acontecimentos forem portadores de sentidos. 

 Como desdobramento da própria noção abordada de evento/acontecimento, 

a terceira exigência é a de que certos eventos/acontecimentos são capazes de 

transformar o sentido da evolução que eles constroem, gerando novas coerências. 

 

Toda história contém a irreversibilidade, o acontecimento e a 

possibilidade de certos acontecimentos, em certas circunstâncias, de 

adquirirem uma significação, de estarem no ponto de partida de novas 

coerências. Compreender uma história é não reduzi-la nem a 

regularidades subjacentes, nem a um caos de acontecimentos 

arbitrários, é compreender, ao mesmo tempo, coerências e 

acontecimentos [...] (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 52). 

 

 As reações químicas e os fenômenos de transporte químicos, de difusão, de 

propagação, que correspondem a evoluções de entropia crescente, não podem ser 

idealizados como processos reversíveis. Assim, existe uma historicidade presente na 

natureza. Vale relembrar que o estado de equilíbrio, em que a entropia não varia ao 

longo da temporalidade, corresponde a um caso particular. Na natureza, os processos 

físico-químicos irreversíveis são predominantes. 

 Longe do equilíbrio, os processos irreversíveis são fonte de coerência. O 

aparecimento dessa atividade coerente da matéria são as estruturas dissipativas. Isso 

impôs uma nova maneira de se situar em relação ao sistema que é definido em uma 

experiência científica e em sua manipulação. Prigogine observou em suas pesquisas que 
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um sistema físico-químico pode tornar-se sensível, longe do equilíbrio, a fatores 

negligenciáveis perto do equilíbrio. O termo sensibilidade não implica uma projeção 

antropomórfica, mas sim, como metáfora, possui o significado de enriquecer a noção de 

causalidade. O conceito de sensibilidade une o que os físicos estavam acostumados a 

separar: a definição do sistema a ser observado e a sua atividade ao longo do processo. 

Nessa situação, a atividade intrínseca do sistema é que determina como descrever sua 

relação com o ambiente, gerando um tipo de inteligibilidade pertinente para 

compreender suas histórias possíveis. 

 A noção de sensibilidade está associada à de instabilidade, em razão de o 

sistema ser sensível a si mesmo, sensível às flutuações de sua própria atividade. Na 

atividade microscópica, longe do equilíbrio, determinados acontecimentos podem ou 

não adquirir “sentido” e isso introduz na física um elemento narrativo, base de uma 

historicidade, situação extremamente significativa para a abordagem que temos 

delineado entre Física e História. Sobre esse caráter narrativo na própria matéria, a 

historicidade se inscreve nos processos irreversíveis. 

 

[...] O que aconteceria se...? O que teria acontecido se...? Estas não 

são apenas perguntas de historiador, mas também do físico diante de 

um sistema que ele não pode mais conceber como manipulável e 

controlável. Essas questões não remetem a uma ignorância 

contingente e superável, mas definem a singularidade dos pontos de 

bifurcação (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 65). 

 

 Prigogine e Stengers (1992, p. 65) afirmaram que, mesmo com um amplo 

conhecimento das condições do sistema, esse conhecimento não nos permitiria deduzir 

o que acontecerá e substituir a probabilidade pela certeza. No mais simples ponto de 

bifurcação, aquele em que um estado se torna instável enquanto dois outros estados 

estáveis possíveis surgem simetricamente, percebe-se o caráter irredutível da situação 

probabilista: há uma chance em duas de encontrar o sistema, depois do ponto de 

bifurcação, em um ou outro dos regimes possíveis de atividade. A bifurcação é o ponto 

crítico a partir do qual um novo estado se torna possível. Um sistema longe do 

equilíbrio poderá percorrer um verdadeiro diagrama de bifurcações, utilizando um 

caminho que constitui, por assim dizer, uma história. Na concepção prigoginiana, o 

determinismo das equações, que permitem calcular a estabilidade e a instabilidade dos 

diferentes estados, e o acaso das flutuações, que decidem para qual estado o sistema se 

dirigirá efetivamente, estão inseparavelmente associados. 
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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 disso, pois outros estados lhes 

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). 

 

 Na visão prigoginiana, um sistema pode, à medida que se aumenta seu 

desvio do equilíbrio, atravessar múltiplas zonas de instabilidade nas quais seu 

comportamento se modificará de maneira qualitativa. Esse “caminhar” não é a-

histórico; é histórico e deve ser descrito de forma narrativa. Isso deveria mudar o olhar 

do físico, no entanto, poucos estiveram abertos a essa nova abordagem. Prigogine, em 

seu artigo El redescubrimiento del tiempo (1992, p. 81), ressaltou que a lógica da 

descrição dos processos longe do equilíbrio não é uma lógica de balanço, é uma lógica 

narrativa. A atividade coerente de uma estrutura dissipativa é, em si mesma, uma ação 

histórica, que tem por matéria a reativação mútua entre acontecimentos locais e a 

emergência de uma lógica coerente global que integra a multiplicidade dessas histórias 

locais. 

 A sensibilidade, enquanto uma concepção que pode – por analogia, por meio 

de metáfora – suscitar novas relações conceituais, possibilita, por exemplo, uma nova 

visão mais abrangente da realidade. A sensibilidade implica que a definição das relações 

de um sistema com seu ambiente seja relativa ao regime de atividades desse próprio 

sistema. Algumas questões são suscitadas: o que pode afetar um sistema, a que ele é 

sensível, entre outras. Essas questões adquirem sentido já no nível dos processos físico-

químicos. Entretanto, como nos chamou a atenção Prigogine e Stengers (1992, p. 69), 

essas questões são ainda mais pertinentes para os homens, dotados de memória e 

capazes de aprender e de interpretar, quando estudam esses sistemas. 

 Nos processos irreversíveis, pode-se perceber que a sensibilidade e a 

instabilidade associam-se à noção de evento/acontecimento. Pequenos 

eventos/acontecimentos, como as flutuações, provocam uma transformação qualitativa 

no regime de funcionamento dos sistemas distantes de equilíbrio. O acontecimento cria 

uma diferença entre o passado e o futuro: ele é o produto inteligível de um passado de 

que não poderia ser deduzido; ele abre caminho para um futuro histórico. A 
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sensibilidade, a instabilidade e o acontecimento, ao estabelecerem uma distinção entre 

passado e futuro, rompem com o “princípio de razão suficiente”. De acordo com 

Prigogine e Stengers (1992, p. 178), esse princípio, formulado por Leibniz, afirma a 

equivalência entre a causa e o efeito, ou seja, entre o antes e o depois, entre o passado e 

o futuro. Essa sentença remete às certezas e ao determinismo típicos da ciência clássica 

e de boa parte da ciência até os dias de hoje.  

 Dentro da visão científica tradicional, qualquer desvio em relação ao 

determinismo traduz uma definição incompleta do objeto estudado, o que levaria a uma 

arbitrariedade. Todavia, conforme Prigogine e Stengers (1992, p. 178), as noções de 

instabilidade e de acontecimento nada devem à arbitrariedade. Elas traduzem não a 

renúncia ao “princípio de razão suficiente”, e sim a descoberta de situações em que ele 

deixa de ser legítimo e entra em conflito com a própria noção de conhecimento cujo 

ideal é supostamente definido por ele. Com as transformações e novas descobertas da 

física no século XX, a Termodinâmica – área na qual se iniciou o estudo das estruturas 

dissipativas, dos processos irreversíveis, longe do equilíbrio – assumiu posição de uma 

ciência fundamental que possibilita uma visão de uma realidade capaz de história, capaz 

de nos permitir compreender o que a física tradicional julgava ilusório: o surgimento do 

novo. 

 Um exemplo da riqueza dessa nova situação gerada com a inserção da 

temporalidade irreversível nos aspectos fundamentais da Física é a própria 

universalização do conceito de historicidade à natureza em todos os seus aspectos. A 

sensibilidade, a instabilidade, o acontecimento, as flutuações, os pontos de bifurcações 

somente são possíveis dentro de um quadro teórico em que a temporalidade irreversível 

se faz presente. Em uma condição fundamentalmente metafórica, análoga, o 

pensamento prigoginiano vê a matéria, em seu nível básico, narrando uma história. A 

historicidade não é um instrumento temporal de mudança ou permanência, de “escolha”, 

de possibilidades, de surgimento do novo apenas restrito ao mundo das relações 

humanas ao longo do tempo; ela se inscreve em todos os níveis da própria natureza e 

universo. 

 Esse é o conceito específico de historicidade em Prigogine. A relação 

temporal passado-presente-futuro é dinâmica e cada uma dessas dimensões é distinta 

das demais. E, por não haver equivalência entre elas, existe a historicidade. Assim, Ilya 

Prigogine, ao afirmar que a historicidade está presente na matéria e na natureza, 

permitiu uma nova visão: nós, seres humanos, feitos de matéria e com a nossa memória, 
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somos parte da natureza, que não é estranha ao devir nem à historicidade que nos 

atravessa. Estando imbuído de historicidade, o mundo físico, incluindo os seres 

humanos, não é mais visto como uma máquina – como pensava Descartes (BEN-DOV, 

1996, p. 57) –, mas sim como um devir interligado pela temporalidade e historicidade 

múltiplas. 

 Dessa forma, trata-se de uma interpretação equivocada pensar que 

Prigogine, ao atribuir historicidade à natureza – e ao universo – e ao fazer analogias aos 

termos metafóricos de criatividade, escolha, narratividade, estava antropomorfizando a 

natureza. Pelo contrário, ele buscou chamar a atenção para o fato de que estamos, nós e 

ela, interligados e que podemos criar uma linguagem mais rica de sentido para 

descrever os complexos processos dos fenômenos da natureza, os quais nos incluem. 

Essa linguagem pode ser dinâmica – através das analogias e metáforas – e não mais 

precisamos ficar presos, consciente ou inconscientemente, a uma linguagem técnica e 

abstrata como a matemática – vale dizer que, obviamente, essa linguagem é importante, 

mas no seu devido contexto. 

 Essa nova configuração de perspectivas pode conduzir ao uso de metáforas 

úteis que possam ampliar a compreensão sobre a natureza das coisas e dos 

acontecimentos à nossa volta. Bohm e Peat (1989, p. 50-51) comentaram que a metáfora 

relaciona objetos, ideias e conceitos que são tidos como diferentes ou até mesmo 

incompatíveis. A possibilidade de uso de metáforas não é um recurso estético apenas, 

no qual se pode esconder tendências ou falhas teóricas. A noção de metáfora pode servir 

para esclarecer a natureza da criatividade científica, estabelecendo paralelos entre áreas 

supostamente distintas. 

 Diante disso, existem algumas metáforas úteis que podem relacionar termos 

e seus respectivos conceitos, aproximando a Física da História. Considerando que todo 

evento, inevitavelmente, possui uma “microestrutura”, um evento na sociedade, por 

exemplo, pode ser visto como uma nova estrutura social depois de uma “bifurcação” e 

as “flutuações” podem ser vistas como o resultado de ações individuais. Prigogine 

(2009, p. 14) citou como exemplo de uma relação metafórica, o caso da Revolução 

Russa de 1917. O fim do regime czarista poderia ter tomado diferentes formas, e a 

ramificação que se seguiu a ele resultou de diversos fatores – “flutuações” – tais como a 

falta de previsão do czar, a impopularidade de sua mulher, a debilidade de Kerensky, a 

violência de Lênin. Foi essa “microestrutura” que determinou, entre outras coisas, o 

desfecho da crise e os eventos que a ela se seguiram. 
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 Desse ponto de vista, a história é uma sucessão de bifurcações. Prigogine 

(2009, p. 14) sublinhou que um exemplo fascinante pode ser observado na transição da 

era paleolítica para a neolítica, que aconteceu praticamente no mesmo período em todo 

o mundo – levando em consideração a longa duração do paleolítico. Essa bifurcação 

parece estar ligada a uma exploração mais sistemática dos recursos minerais e vegetais. 

Muitos ramos emergiram dessa bifurcação: o período neolítico chinês, com sua visão 

cósmica; o neolítico egípcio, com sua confiança nos deuses; o neolítico do mundo pré-

colombiano e outros. 

 

Enumeremos algumas características da descrição adotada pelas 

ciências humanas. Inicialmente, são ciências que descrevem o 

comportamento ao nível de populações e não somente de indivíduos. 

[...] Por definição, na história humana há uma quebra da simetria entre 

passado e futuro. Mesmo modificada pela mecânica quântica ou pela 

relatividade, a física newtoniana sempre se caracterizou pela 

reversibilidade, pela simetria entre passado e futuro. Fernand Braudel 

refere-se à questão da longa duração e também à questão da história 

dos acontecimentos. Ambas pressupõem um tempo orientado. A 

importância do acontecimento permanece uma questão controvertida. 

Trata-se de algo sem importância, um grão de areia, como 

anteriormente escreveu Braudel? Há saltos? A história se realiza por 

meio da mistura de um determinismo entrecortado por acontecimentos 

(PRIGOGINE, 2009, p 103). 

 

 Na concepção histórica prigoginiana, os acontecimentos, cuja característica 

essencial, em sua análise, reside no fato de existir uma diferença entre aquilo que é 

previsível e o que não é, correspondem à reorganização da vida social. Nessa 

perspectiva, a queda do muro de Berlim é um acontecimento. O acontecimento não é 

totalmente previsível e controlável, está associado ao incerto, e sua existência na escala 

humana deixa claro que nela as estruturas sociais escapam ao determinismo. 

 É interessante observar que o acontecimento decorre de inúmeras 

circunstâncias. Na visão prigoginiana, ele é precedido por flutuações. Assim, a 

Revolução Russa foi um acontecimento, mas ela só foi possível por uma série de 

circunstâncias. Pode-se aproximar a categoria de acontecimento da ideia de bifurcação, 

utilizada na física e na matemática. As bifurcações se colocam na perspectiva da 

evolução e são descritas através das leis não lineares. Em sistemas não lineares, pode-se 

descrever uma variável econômica, ou qualquer outra variável, por meio de uma 

trajetória. Entretanto, nos estudos realizados por Prigogine, a trajetória conduz a pontos 
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singulares que são as bifurcações, de onde emergem inúmeras ramificações das quais 

uma delas pode ser a continuação do regime anterior. 

 De acordo com Prigogine (2009, p. 104), a palavra trajetória tem um sentido 

mais simples e direto quando aplicada à sociedade humana. Refere-se ao fluxo de 

energia que uma sociedade utiliza em determinada situação. Um exemplo foi a 

passagem das cidades à organização dos Estados. Esse foi um acontecimento que 

correspondeu a um fluxo de energia devido à agricultura e à metalurgia. Obviamente, 

existem vários outros fatores, uma vez que a história não se reduz ao âmbito da 

economia. O número de variáveis e as relações entre elas são complexas e constituem-

se no objeto de estudo da Sociologia, da História, entre outras áreas do saber. 

 Outro termo mencionado por Prigogine e que possibilita o seu uso 

metafórico é o de auto-organização, que corresponde a uma ordem advinda após um 

ponto de bifurcação. 

 

Provavelmente, no nível da escala milenar, pode-se falar de auto-

organização ao nos referirmos ao antigo Egito. Mesmo que existissem 

influências externas, a própria evolução do Egito até a época romana 

constituiu, essencialmente, uma evolução interna. A auto-organização 

é um conceito que pode ser aplicado em escalas variadas. Mesmo ao 

universo como um todo (PRIGOGINE, 2009, p. 104). 

 

 Os termos e seus conceitos relacionados nas áreas da Física e da História, 

dentro desse novo contexto apresentado, estabelecem uma aproximação sem a 

configuração de hierarquia. Nenhuma área impõe um modelo a outra. O que se tem é 

uma possibilidade de inter-relação em que a busca de entendimento da realidade e o 

conhecimento adquirido nas áreas mencionadas são interagidos numa 

complementaridade profícua de um diálogo. Inserido nesse diálogo, há um leque aberto 

para uma visão mais enriquecedora da temporalidade histórica, visto que a 

temporalidade irreversível, com sua carga de historicidade, faz-se presente ao nível da 

própria matéria. Um desdobramento possível desse diálogo é a relação das categorias 

históricas de espaço de experiência e de horizonte de expectativa, formuladas por 

Koselleck
67

 (2006), com o conceito de horizonte temporal, flutuações, bifurcações, 

flecha do tempo, abordados por Prigogine. 

                                                 

67
 Reinhart Koselleck (1923-2006) foi um erudito historiador alemão do pós-guerra. Sua obra abarca a 

história intelectual, a história dos conceitos. O livro Futuro passado: contribuição à semântica dos 

tempos históricos é um dos mais conhecidos desse autor. 
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 O espaço de experiência e o horizonte de expectativa são categorias do 

conhecimento capazes de fundamentar a possibilidade de uma história: todas as 

histórias foram constituídas pelas experiências vividas e pelas expectativas das pessoas. 

Nesse sentido, Koselleck (2006, p. 307) afirmou que não há expectativa sem 

experiência, assim como não há experiência sem expectativa. Sem essas duas 

categorias, não há história; trata-se de uma condição universal. Analisando o significado 

das duas categorias mencionadas, Koselleck (2006, p. 308) buscou um aprofundamento 

de suas implicações, relembrando que o termo alemão Geschichte – História – possuía, 

outrora, o significado de um conhecimento resultante da vinculação entre o antigo e o 

futuro. Essa conexão só se reconhece com a composição da História, através da 

recordação e da esperança, genericamente, experiência e expectativa. No entanto, a 

experiência é mais profunda que a recordação e a expectativa abarca mais que a 

esperança. A experiência e a expectativa são constitutivas, ao mesmo tempo, da história 

e de seu conhecimento e mostram e produzem a relação interna entre passado e futuro. 

 Koselleck (2006, p. 308) defendeu a tese de que a experiência e a 

expectativa são duas categorias apropriadas para nos ocuparmos com o tempo histórico, 

visto que elas entrelaçam passado e futuro. Essas duas categorias são adequadas para se 

tentar descobrir o tempo histórico, sendo que, enriquecidas em seu conteúdo, elas 

dirigem as ações concretas no movimento social e político. Assim, esses dois conceitos 

encontram-se na execução concreta da história; porém, segundo Koselleck (2006, p. 

309), eles permitem que o nosso conhecimento histórico decifre essa execução. Eles 

remetem à temporalidade do homem e, de certa forma, meta-historicamente, à 

temporalidade da História. 

 A temporalidade da História – conhecimento – não é uma expressão sem 

conteúdo, é uma grandeza que se modifica com a história – processo – e cuja 

modificação pode ser deduzida da coordenação variável entre experiência e expectativa. 

Ainda não foram expostas com clareza as definições e relações das duas categorias 

mencionadas, no entanto, destaca-se que o conceito de temporalidade na Física também 

é histórico. Ele se alterou, de acordo com a variação da relação concebida entre o 

“antes” e “depois”. Anteriormente, era incontestável, na perspectiva newtoniana, que a 

temporalidade é absoluta e reversível. Com a relatividade e a mecânica quântica, a 

temporalidade continuou a ser vista como reversível. Nas descobertas de Prigogine, a 

temporalidade é essencialmente vista como irreversível. 
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 Obviamente, os conceitos de experiência e de expectativa envolvem a 

consciência humana, todavia, esse aspecto não se faz presente, pelo menos não 

claramente, na temporalidade irreversível da matéria. A ideia de consciência da matéria 

não é abordada por Prigogine; no entanto, aprofundando o significado das duas 

categorias históricas, veremos que é possível estabelecer uma relação – paralelo 

metafórico – entre a temporalidade discutida por Prigogine na física e a temporalidade 

histórica retratada por Koselleck. 

 A experiência, segundo Koselleck (2006, p. 309), 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. Como a experiência é transmitida por gerações e pelas instituições 

mantidas ou criadas por elas, há sempre a presença de uma experiência alheia. A 

expectativa se realiza no hoje. É futuro presente, voltado para o “ainda-não”, para o não 

experimentado, para o que apenas pode ser previsto. Apesar de se relacionarem, a 

experiência e a expectativa possuem formas diferentes de ser. 

 De acordo com 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, em 

uma outra dimensão teórica, obviamente, objeto de estudo de Prigogine. Viu-se, ao 

longo de todas as exposições sobre o tema da temporalidade, que, na visão prigoginiana, 

a quebra da simetria temporal é inerente a uma nova concepção de ciência, a uma nova 

interpretação da realidade. Essa assimetria é fundamental para reencontrar a 

temporalidade na natureza, para perceber que o determinismo e a certeza não são 

predominantes, que existem a incerteza e a probabilidade e que a natureza é criativa. 

 A expressão espaço de experiência é justificada por Koselleck (2006, p. 

311) através da constatação de que a experiência proveniente do passado é espacial 

porque ela se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de tempos 

anteriores estão simultaneamente presentes. A cada momento, o espaço de experiência é 

constituído de tudo o que se pode recordar da própria vida ou da vida de outros. Na 

expressão metafórica horizonte de expectativa, o termo horizonte significa a linha por 
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trás da qual se abre no futuro um novo espaço de experiência, mas um espaço que não 

pode ser completado. Não há possibilidade de se descobrir o futuro; apesar dos 

prognósticos, ele não é determinado. Há um limite para se prever o futuro. Há somente 

probabilidades. Essa característica é paralela ao indeterminismo do futuro, na visão de 

temporalidade de Prigogine. A natureza não é mecânica e autômata, como a história 

também não o é. 

 A incerteza está presente nessa categoria histórica de horizonte de 

expectativa, abrindo espaço para o novo, o inesperado, a mudança. No conceito 

prigoginiano de horizonte temporal, pode-se traçar uma interpretação muitíssimo 

semelhante. Prigogine e Stengers (1992, p. 31) afirmavam existir, em sistemas instáveis, 

um horizonte temporal além do qual nenhuma trajetória determinada pode ser atribuída. 

Nos sistemas longe do equilíbrio, existe uma temporalidade de evolução, a partir da 

qual já não podemos falar do sistema, a não ser em termos de probabilidade. Nesse 

sentido, os sistemas caóticos são caracterizados por um horizonte temporal, que 

constitui a diferença entre o que podemos “ver” de onde estamos e o que está além.  

 

Vivemos num mundo improvável, e a flecha do tempo, a possibilidade 

de definir uma diferença entre o antes e o depois é apenas a 

consequência deste fato. O que chamamos de natureza, o conjunto dos 

processos entrelaçados que dividem conosco o mesmo futuro, desde o 

açúcar, acerca do qual Bergson dizia que devíamos aguardar que 

derretesse, até a planta que brota ou o pássaro que alça voo, é apenas a 

tradução do desaparecimento progressivo do desvio do equilíbrio 

(PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 33). 

 

 Koselleck (2006, p. 312) insistiu que é da tensão da experiência e da 

expectativa que pode ser deduzido algo como a temporalidade histórica. Não se podem 

deduzir as expectativas apenas da experiência e isso é demonstrado quando acontecem 

coisas diferentes do que se esperava. Mas quem não baseia suas expectativas na 

experiência também se equivoca. A diferença entre as duas categorias pode nos remeter 

a uma característica estrutural da História: o futuro histórico nunca é o resultado puro e 

simples do passado histórico. Se fosse, não haveria o novo. Na visão prigoginiana, a 

reversibilidade temporal impede o novo. Por sua vez, a temporalidade irreversível abre 

espaço para a historicidade, que traz consigo a mudança e o novo. 

 Analisando a relação entre as duas categorias por ele anunciadas e 

explicadas, Koselleck (2006, p. 313) comentou que a tensão entre experiência e 

expectativa suscita novas soluções, fazendo surgir o tempo histórico – o termo tempo é 
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o preferencialmente utilizado por Koselleck. Em sua análise, ele afirmou que o espaço 

de experiência aberto para o futuro é o que estende o horizonte de expectativa. As 

experiências possibilitam os prognósticos sobre o futuro, porém as condições 

alternativas de outras realizações de futuro têm de ser levadas em consideração, pois 

sempre entram em jogo possibilidades que contêm mais do que a realidade futura é 

capaz de cumprir. Assim, Koselleck chegou à conclusão de que o espaço de experiência 

anterior nunca chega a determinar o horizonte de expectativa. A relação entre essas duas 

categorias históricas nunca é estática; há sempre uma diferença temporal – passado e 

futuro não são equivalentes; o futuro não é determinado totalmente pelo passado. Há o 

novo, a probabilidade e a incerteza, sendo o tempo histórico irreversível. 

 Prigogine (1996, p. 61) ressaltou que, segundo Bergson afirmava que o 

possível é mais rico que o real. Prigogine (1996, p. 75) concordava com Bergson, 

afirmando que a natureza nos apresenta o imprevisível, o novo, a criatividade. Assim 

como, na visão de Koselleck, o espaço de experiência não determina o horizonte de 

expectativa, sobre a natureza, Prigogine teve uma visão semelhante, ao inserir a 

temporalidade irreversível, vislumbrando um universo que pode ter seguido um 

caminho de bifurcação, mas que poderia ter seguido outro. A historicidade na natureza 

existe e exerce um importante papel, da mesma forma que é implicitamente importante 

nas relações humanas. 

 Ao fazer um paralelo, torna-se rica a possibilidade de relação entre as ideias 

e análises de Koselleck e de Prigogine na medida em que ambos consideraram que a 

assimetria temporal é mais significativa e visível quando se tem uma situação de 

instabilidade. Koselleck (2006, p. 314) comentou que, no mundo camponês medieval, 

na Europa, havia uma relação com a natureza, sociedade e economia, alimentada pela 

repetição e permanência, com pequenas, restritas e lentas mudanças, sem nenhum tipo 

de ameaça ao equilíbrio dessa relação. Tanto nesse mundo camponês como no mundo 

urbano/artesão desse período, as expectativas que podiam ser alimentadas eram 

inteiramente sustentadas pelas experiências dos antepassados, que passavam a ser as dos 

descendentes. Quando algo mudava, a mudança era tão lenta e vagarosa que a ruptura 

entre a experiência adquirida até então e a experiência ainda por ser descoberta não 

chegava a desfazer o modo de vida que se tinha e transmitia. 

 Todavia, com as pressões e mobilizações dos meios de poder político, com o 

movimento das cruzadas, com a expansão marítima e com as descobertas culturais e 

científicas – como a revolução copernicana e as inovações técnicas –, ocorreu uma 
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grande ampliação da diferença entre a experiência transmitida e as novas expectativas 

que surgiram. O espaço de experiência foi dilacerado. As expectativas de antes eram 

inseguras e novas foram criadas. Instalou-se uma assimetria entre o espaço de 

experiência e o horizonte de expectativa. Koselleck (2006, p. 314) defendeu a tese de 

que, na modernidade, a tensão entre experiência e expectativa aumenta 

progressivamente. 

 Essa análise faz perceber que, num 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 o que possibilita 

um paralelo com as observações de Prigogine de que, em um sistema instável, longe do 

equilíbrio, a temporalidade é irreversível, ocorrendo a quebra de simetria temporal entre 

o antes – como metáfora, a “experiência” – e o depois – como metáfora, 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. 

 É evidente que as ideias de Koselleck e de Prigogine possuem conceitos, 

metodologias e análises diferentes – cada uma em sua área, primordialmente. 

Entretanto, ambos analisaram a questão da temporalidade: a histórica, analisada por 

Koselleck, e aquela inerente à natureza, defendida por Prigogine. Obviamente, não se 

levou em conta, no paralelo traçado entre as duas análises, o elemento subjetivo, o da 

consciência, intrínseco aos conceitos de experiência e de expectativa. Buscou-se apenas 

aproximar o sentido temporal dessas duas categorias e apontar relações possíveis em 

seus desdobramentos. No caso da experiência, como passado atual, e da expectativa, 

como futuro presente, a carga temporal associa-se ao antes e ao depois. Por isso, essas 

duas categorias, muito mais profundas no conceito de Koselleck, podem ser 

relacionadas à abordagem da temporalidade irreversível, definida pela assimetria entre o 

antes e o depois. 

 Ao se perceber que Koselleck considerava o tempo histórico como 

mudança, resultante da tensão entre experiência e expectativa, aponta-se para tensão 

como diferença entre o antes e o depois na visão prigoginiana dos processos da 

natureza. A temporalidade, assimétrica, não é nula, não é ilusória; existe e abre espaço 

para o novo. Koselleck afirmava, como mencionado anteriormente, que o futuro 

histórico não é determinado pelo passado histórico. Prigogine afirmava, como também 
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já foi visto em sua visão científica da natureza, que o futuro não é dado, não é 

determinado, resultando dessa convicção de que a incerteza é intrínseca à própria vida e 

à existência. 

 O tempo histórico, na visão de Koselleck, é portador do novo, da mudança. 

A concepção de temporalidade de Prigogine elenca a criatividade como fundamental 

para o seu entendimento da realidade. A História, na perspectiva de Koselleck (2006, p. 

327), é um conhecimento que pode nos fazer reconhecer a mudança e o surgimento do 

novo, através da relação de estruturas históricas duradouras com o tempo histórico 

transformado, fruto da tensão entre a experiência e a expectativa. Segundo Prigogine e 

Stengers (1992, p. 181), a Física de hoje é uma ciência do devir e deve considerar as 

possibilidades, a historicidade dos fenômenos, o horizonte temporal, a irreversibilidade 

– fruto da diferença, da “tensão” entre o passado e o futuro. 

 A irreversibilidade é uma característica marcante tanto na concepção 

prigoginiana como na concepção da História. Bloch
68

 (2001, p. 55) afirmou que o 

tempo histórico é uma realidade concreta e viva, submetida à irreversibilidade de seu 

impulso, sendo o próprio “plasma” em que surgem os fenômenos e que possibilita a sua 

inteligibilidade. Os historiadores, cuja escrita é uma narrativa, tecem tramas, porém, de 

modo algum, isso significa ausência de objetividade. A possibilidade de inteligibilidade 

do tempo histórico se dá por meio de uma narrativa que dê conta de elucidar os 

caminhos percorridos entre os possíveis. Assim, são tramas o que o historiador narra. 

Segundo Veyne
69

 (2008, p. 45), a escrita da História é uma narrativa que jamais poderá 

descrever a totalidade do campo factual, pois um caminho deve ser escolhido e não 

pode passar por toda a parte. 

 Ressalta-se, novamente, que a narratividade não extermina a objetividade. 

Conforme Rüsen (1996, p. 100), a narratividade com objetividade, quando se torna uma 

representação histórica do passado em que estão sintetizados os aspectos da experiência 

e da intersubjetividade, torna visível a “história invisível”. Aquela objetividade, nos 

moldes da ciência da natureza (clássica), com a pretensão de neutralidade, “limpeza”, é 

impossível e até mesmo ingênua, visto que não corresponde à própria realidade, mas 

                                                 

68
 March Bloch (1886-1944), um dos fundadores do movimento historiográfico conhecido como Annales, 

foi de fundamental importância para a historiografia ocidental. Seus estudos abriram novas 

problematizações e horizontes no campo dos objetos de estudo dos historiadores. Algumas de suas 

importantes obras: Os reis taumaturgos (1ª edição – 1924); A sociedade feudal (1ª edição – 1939). 
69

 Paul Veyne é um importante historiador e arqueólogo francês. Uma de suas obras mais conhecidas é o 

livro Como se escreve a história? Ensaio de epistemologia (1ª edição – 1970). 
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sim à sua idealização. Toda narrativa histórica possui uma perspectiva, porém regulada 

metodicamente, logo, possui também objetividade. A própria Física prigoginiana aponta 

para a importância do caráter narrativo, sem perder a objetividade. 

 

A ciência também se encontra numa era de transição. Estamos saindo 

da visão geométrica clássica para uma descrição da natureza na qual o 

elemento narrativo é essencial. A natureza nos fala de uma “história”. 

Esse fato requer, porém, novos instrumentos, novas visões sobre o 

espaço e o tempo. Acredito que começamos a vislumbrar a direção 

que temos que tomar para sermos capazes de incluir esses aspectos 

narrativos na nossa descrição da natureza (PRIGOGINE, 2009, p. 68). 

 

 De modo algum, foram colocados aqui os termos flutuações, bifurcações, 

horizonte temporal, caos, sistemas de não equilíbrio, estruturas dissipativas, da física 

prigoginiana, como sinônimos de acontecimentos, revoluções, vestígios, eventos, 

evidências, “fatos” históricos, do campo histórico. Entretanto, pretendeu-se aproximar 

alguns desses conceitos como metáforas que possibilitam diálogo – e não imposição – 

de uma área sobre a outra. Esse diálogo somente é possível porque as novas concepções 

da física prigoginiana colocam em evidência, como marca da natureza, do universo e da 

própria matéria, o elemento da historicidade, que não é mais alijada da Física, trazendo 

o significado de compartilhar com o conhecimento histórico a diferenciação entre o 

passado e o futuro. A natureza não é atemporal. As transformações, tão presentes na 

história, fazem parte do mundo da matéria. A temporalidade da física prigoginiana, 

irreversível e unidirecional – do passado ao futuro – assemelha-se à temporalidade 

histórica. Na visão prigoginiana, as temporalidades são ramificações da flecha do 

tempo, da qual tudo e todos compartilham. 

 A historicidade na natureza e nas relações humanas são descritas e 

apresentadas através de uma inteligibilidade alicerçada na narratividade. A configuração 

do mundo – seja o da natureza, seja o do homem, inserido nela – é a de um sistema 

aberto ao novo, à criação, à criatividade, à incerteza, à probabilidade. Nosso horizonte 

de expectativa nunca será o mesmo e nunca será determinado totalmente pelo nosso 

espaço de experiência. O horizonte temporal dos processos físico-químicos da matéria 

nunca será determinado em todos os casos, podendo fazer surgir novos elementos, 

novas coerências. Há um reencantamento com a vida, porque a natureza não é mais 

vista como estática, muda, cega e surda. Ela dialoga. Ela, em sua historicidade, está 

repleta de uma temporalidade que lhe possibilita ser criativa e surpreendente. 
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 Física e História são complementares. Assim são, porque, entre outros 

aspectos, representam instrumentos racionais, narrativos, que possuem a capacidade 

limitada de compreender determinados aspectos da realidade mutante, construindo um 

conhecimento que não tem como finalidade enrijecer-se em leis deterministas. Esse 

conhecimento está aberto ao novo, ao futuro, sempre por vir. Essa relação entre Física e 

História é nova, é histórica. Ao longo do século XIX e até mesmo em determinadas 

correntes historiográficas do século XX, a relação era bem diferente. Havia uma 

imposição do modelo “asséptico” e “neutro” da física newtoniana à produção de 

conhecimento da História. No próximo tópico, serão apresentadas as transformações 

ligadas a esse tema. 

 

3.3. Da “fisicalização” da História à “historicização” da Física 

 

 Nos tópicos anteriores, foi discutida a visão prigoginiana de uma nova 

aliança entre o homem e a natureza e entre as áreas do saber. Viu-se como a Física, ao 

inserir em seu arcabouço teórico a irreversibilidade temporal, destacou 

fundamentalmente a historicidade presente na própria natureza. Foram apresentados 

alguns aspectos das novas perspectivas racionais da Física, aproximando-as do debate 

de algumas questões tratadas pela racionalidade do conhecimento histórico. Destacou-se 

que o caráter profundamente globalizante do pensamento de Prigogine e o seu campo de 

aplicação vasto puderam estabelecer novas relações entre as ciências da natureza – 

experimentais – e as ciências humanas – narrativas. 

 A introdução da flecha do tempo no campo da físico-química não passa, 

segundo Prigogine e Stengers (1992, p. 182), por uma “fisicalização” da vida, de suas 

relações, de suas histórias, mas por uma “historicização” da físico-química, através da 

descoberta das possibilidades de a história se inscrever na própria matéria. Com essa 

perspectiva, os físicos sabem que seu modo de descrição, a escolha do que pode ser 

negligenciado ou a escolha do que pode ser levado em conta na definição de um objeto 

de estudo não são dados de uma vez por todas; dependem da maneira intrínseca do 

regime de atividades daquilo que eles estão estudando. 

 Durante um longo tempo, conforme sublinharam Prigogine e Stengers 

(1992, p. 181), um ideal de objetividade advindo da ciência física (newtoniana) 

dominou e dividiu as ciências. Para ser digna desse nome, uma ciência deveria definir 

seu objeto, determinar suas variáveis em função das quais os comportamentos 
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observados poderiam ser explicados ou até mesmo previstos. Entretanto, com a 

concepção prigoginiana de ciência, natureza e temporalidade, tem-se, atualmente, uma 

nova concepção de “objetividade científica”. Concepção essa que destaca o caráter 

complementar e não contraditório das “ciências experimentais, que criam e manipulam 

seus objetos, e das ciências narrativas, que têm como problema as histórias que se 

constroem enquanto criam seu próprio sentido” (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 

181). 

 É importante destacar que, ao elencar a flecha do tempo como elemento 

fundamental presente na natureza, Prigogine introduziu o ponto de vista da história – no 

aspecto da historicização – numa física teórica, construída, anteriormente, sob o ponto 

de vista da eternização. Conforme Prigogine e Stengers (1992, p. 182), a nova coerência 

entre as ciências está fundada não numa definição unitária de “objetividade científica”, 

mas num problema comum, o do devir, ao qual remetem tanto à pertinência das 

questões científicas quanto aos seus limites; tanto à validade das representações 

científicas da realidade, quanto à necessidade de transformá-las, em certas 

circunstâncias, de maneira qualitativa. 

 Essa busca por uma nova coerência evidencia uma relação entre as áreas do 

saber, a qual não se baseia mais numa hierarquia nem na imposição de um modelo de 

uma área sobre a outra. 

 

As ciências humanas estiveram muito tempo determinadas pelo 

modelo das ciências exatas. Durante muito tempo, como o único 

modelo das ciências exatas foi determinista, a tendência era caminhar 

para um modelo também determinista nas ciências humanas. Agora 

que vemos que, mesmo no universo há modelos não deterministas, 

que o tempo é uma realidade, temos outras possibilidades de encarar a 

ação humana [...] Claro que não se trata aqui de uma física 

reducionista. Reduzir a consciência a novas leis da física? Não! 

Porque há elementos originais na vida em relação à matéria, e na 

consciência em relação à vida. Mas é preciso um elemento comum: 

todas estas atividades devem poder desenvolver-se numa mesma 

direção temporal. O tempo é simultaneamente o que faz a unidade do 

universo e a sua diversidade (PRIGOGINE apud SPIRE, 1999, p. 71). 

 

 O que possibilita uma nova coerência, um novo diálogo, que retrate as áreas 

do saber como complementares, não é mais a aplicação de um modelo ou redução de 

conceitos entre as áreas que compõem o conhecimento. A visão prigoginiana de uma 

nova ciência não constitui na sua realização como uma “ciência-modelo” – no sentido 

de que os conceitos criados pelos físicos poderiam aplicar-se a outras ciências ou nelas 
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encontrar seu equivalente. Pelo contrário, a transformação da Física quebra a noção de 

ciência-modelo. O elemento que funciona como ponte, interligando os saberes, é a 

temporalidade, que percorre a matéria e o universo, tecendo a trama, o enredo que narra 

a historicidade da vida e de suas relações e também dos processos químicos 

elementares. A noção de ciência-modelo estava ligada ao que era o título de glória da 

física clássica: a descoberta de leis invariantes. De certa forma, toda a ciência era 

julgada conforme sua distância desse ideal. 

 Na busca da compreensão da realidade, na visão prigoginiana, compreender 

é tanto entender por que o estado de equilíbrio é estável, por que ele permite que se 

defina um sistema como submetido àquele que o manipula; quanto entender por que, 

longe do equilíbrio, essa definição do objeto físico-químico deve ser abandonada, 

enquanto novos conceitos – os de instabilidade, sensibilidade, irreversibilidade, 

bifurcação – tornam-se pertinentes. Longe de propor às outras ciências uma visão única, 

o físico, na visão prigoginiana, descobre em sua própria área do conhecimento uma 

realidade múltipla (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 68-69). 

 Entretanto, como mencionado anteriormente, a física newtoniana, diante de 

seu estrondoso êxito metodológico, serviu de modelo para outras áreas do saber, entre 

elas, a História. Antes de ter a Física como referência, durante quase dois mil anos, a 

escrita da História era vista como uma forma de arte, um gênero literário, em que se 

imbricavam outros gêneros como o épico, o lírico, o satírico e o dramático. Essa escrita 

levava em conta as questões de retórica e de estilo. A História era vista como narrativa, 

descrição de testemunhos exemplares, de grandes feitos. A narrativa histórica implicava 

a elaboração de um enredo, com a definição dos elementos participantes de uma ação 

histórica (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 62). 

 A pretensão de fundar uma ciência da História, que já se delineava com os 

iluministas, buscou se concretizar no século XIX, através de uma distinção radical entre 

fato e ficção. A História, a partir desse século, instaurou-se como uma disciplina 

pretensamente científica. De acordo com Albuquerque Júnior (2007, p. 62), as 

experiências históricas e o passado eram considerados como justificativa para a 

realidade. A modernidade buscou, na História, as leis da evolução humana; leis que 

ajudariam a prever o futuro da humanidade. Porém, na verdade, essa perspectiva tratava 

de evitar encarar o caráter finito e ilimitado da existência do homem. 

 A História, buscando ser “objetiva”, estabelecer “leis”, anunciava o 

encontro futuro da humanidade com a sua redenção, proporcionada pelo avanço do 
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conhecimento, da ciência, da razão. Albuquerque Júnior (2007, p. 62) ressaltou que essa 

história científica procurou livrar-se das filosofias – como a física newtoniana fez – e 

dotá-la de uma teoria e de um método que pudessem gerar a reprodução dos fatos “tais 

como eles aconteceram”, evidenciando os dados com “transparência”, oferecendo-os 

por “completo”. Dentro dessa convicção, a História deveria ser separada da literatura, 

da especulação, da filosofia. Ela estava próxima ou, melhor dizendo, submissa ao 

modelo da física clássica, de objetividade, de separação entre sujeito e objeto de estudo, 

de neutralidade, de “assepsia”, de leis, de certezas. Todavia, a ciência mudou, ela 

mesma se historicizou e passou a considerar a temporalidade, o novo, a historicidade. 

 No artigo El redescubrimiento del tiempo (1992, p. 70), Prigogine comentou 

que a imagem das ciências físicas no século XIX fascinou certos historiadores a tal 

ponto que eles acreditaram ser possível instituir uma ciência da evolução humana, que 

deveria excluir muitas realidades mais humanas, as quais, por serem “rebeldes” a um 

saber “racional”, não poderiam figurar no esquema teórico. Esse resíduo era chamado, 

de forma desdenhosa, por muitos historiadores que tinham a Física como modelo, de 

acontecimento. Isso porque o acontecimento possui o caráter da imprevisibilidade. 

 No século XIX, várias correntes historiográficas, como a dos Annales, 

refutaram essa submissão da História ao modelo da Física e romperam com o 

cientificismo e o racionalismo modernos. Muitos historiadores, a partir desse século, 

buscaram livrar-se da exigência da cientificidade, entendida como produção de um 

conhecimento capaz de apreender a verdade única do passado, das leis eternas e 

imutáveis (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 63). E, como foi visto, essa postura 

também tem sido tomada por boa parte dos físicos atentos às mudanças da própria 

ciência. Sublinha-se que a renúncia ao cientificismo, por parte do historiador, não 

significa renunciar ao compromisso de uma produção metódica do saber, que forneça 

regras para a geração de conhecimento. No entanto, o conhecimento histórico não é 

produzido mais como uma cópia do modelo da física newtoniana, para estabelecer a 

“verdade dos fatos”, mas sim possui a sua especificidade que possibilita um 

entendimento de aspectos da realidade. 

 O historiador consulta arquivos, compila textos, leituras e imagens de 

gerações passadas. Ele problematiza o que chega do passado a suas mãos com questões 

e pressuposições do presente, buscando estabelecer pontes compreensivas. A evidência 

é fruto de perguntas, de problematizações. De certa forma, as problematizações e 

interpretações de determinados fatos se dão através de uma capacidade racional criativa 
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por parte do historiador. O dado nunca é transparente e fornecido por inteiro. O 

historiador vai tramando o tecido de uma intriga, de um enredo, lançando um pouco de 

luz sobre um recanto do passado (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, p. 63). 

 Pode-se perceber que a hierarquização da Física como modelo para a 

História não é aceita, há um bom tempo, pelos próprios historiadores; e os próprios 

físicos, inseridos nessa nova visão da ciência metamorfoseada, refutam qualquer 

imposição de suas categorias e conceitos estruturais a qualquer área que seja. Contudo, 

a distância entre Física e História, por exemplo, deixou de ser um abismo. A história – 

como processo – está no coração da Física, assim como a Física é uma História humana 

– conhecimento produzido por homens. Pode-se falar, atualmente, de passado, presente 

e futuro – no caso do futuro, com o sentido de probabilidade –, da matéria, assim como 

também do universo. 

 Tem-se, diante de nós, uma realidade em que se pode produzir, adquirir e 

transformar um conhecimento sobre essa mesma realidade. Conhecimento esse 

caracterizado por ser complementar e solidário entre as suas múltiplas áreas. Num 

paralelo à afirmação de Moscovici (1996, p. 130) sobre a abolição da crença na 

separação dos homens da natureza, a ciência atual – parte dela – não permite mais a 

separação do conhecimento em áreas estanques ou submissas umas às outras. Amplia-se 

uma visão aberta a um novo entendimento da realidade e do próprio conhecimento. O 

“direito” de limitar as ciências umas às outras foi fruto de uma perspectiva histórica 

alicerçada na separação entre homem e natureza, no predomínio da busca de 

estabelecimento de leis, no determinismo, na certeza. A física prigoginiana reinsere a 

temporalidade, reencontra a historicidade, revaloriza a criatividade. Não se pode mais 

enxergar os vários saberes como fechados em si. Uma nova aliança entre eles se faz 

presente. Como foi visto, a própria Física possui uma narrativa, o que não representa, 

porém, ausência de objetividade. 

 Pode-se destacar aqui alguns importantes elos entre a Física e a História. 

Um deles é a irreversibilidade temporal. Prigogine e Stengers (1997, p. 207) afirmaram 

que a termodinâmica dos processos irreversíveis descobriu que os fluxos que 

atravessam certos sistemas físico-químicos e os afastam do equilíbrio podem nutrir 

fenômenos de auto-organização espontânea, rupturas de simetria, evoluções no sentido 

de uma complexidade e diversidade crescentes. No ponto em que se detêm as leis gerais 

da termodinâmica, pode-se revelar o papel construtivo da irreversibilidade. É o domínio 
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no qual as coisas nascem e morrem ou se transformam numa história singular tecida 

pelo acaso das flutuações e pela necessidade das leis. 

 

[...] o mundo irreversível não é mais, então, que um caso particular, e 

a dinâmica, equipada com o operador entropia, que permite descrever 

o mundo complexo dos processos, encontra-se, por sua vez, colocada 

como ponto de partida. Ela pode, ao nível macroscópico, gerar a 

inércia monótona dos estados de equilíbrio – estados médios 

produzidos por compensação estatística – mas, pode também gerar a 

singularidade das estruturas dissipativas nascidas de um desvio do 

equilíbrio e, finalmente, tem-se a história, o caminho evolutivo 

singular compassado por uma sucessão de bifurcações. A propósito de 

uma estrutura formada em consequência de uma tal evolução, pode-se 

afirmar que sua atividade é o produto de sua história e contém, 

portanto, a distinção entre passado e futuro (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 214). 

 

 O acontecimento/evento em história cria a diferença entre passado e futuro, 

estabelecendo um caráter irreversível à temporalidade histórica. Sobre isso, são 

recorrentes aquelas clássicas questões históricas que se baseiam nas hipóteses de 

possibilidades com o uso de expressões condicionais como se acontecesse tal coisa, o 

que resultaria, ou se não tivesse acontecido determinada situação, talvez, então.... O fato 

é que o acontecimento rompe com qualquer chance de reversibilidade da temporalidade 

histórica. Essa característica relaciona-se, num paralelo, com a irreversibilidade dos 

processos físico-químicos dos sistemas de não equilíbrio, em que a simetria temporal é 

rompida e o passado se diferencia do futuro, descrevendo uma história do próprio 

processo. 

 As implicações das ideias de Prigogine atingiram vários setores do 

conhecimento, como já mencionado. De certa forma, as concepções prigoginianas 

também estão presentes na obra de Daniel Bensaïd, que analisou algumas delas numa 

visão filosófico-histórica, em entrevista concedida a Arnaud Spire. Nessa entrevista, 

Bensaïd (1999, p. 135-136) afirmou que as ideias filosóficas de Prigogine possuem um 

grande alcance, muito além da filosofia da ciência, quer na área da economia, quer na 

área da história, por exemplo. A física contemporânea não raciocina mais somente sobre 

trajetórias, mas ela se abriu para o raciocínio mais amplo sobre os campos de ação e as 

probabilidades. Isso possibilitou, de fato, uma maior reflexão que perturba os hábitos do 

pensamento. 

 Bensaïd (1999, p. 136) declarou que as ideias prigoginianas nos convidam a 

passar para hábitos mentais diferentes, não somente em relação aos problemas de 
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instabilidade, mas também nos convidam a pensar menos em termos de certezas e mais 

em termos de possibilidades e de probabilidades. Para ele, existe nisso um elemento de 

revolução cultural. Bensaïd ressaltou ainda que a reversibilidade do tempo – esse é o 

termo, tempo, empregado por ele, preferencialmente – é de tal maneira contraditória à 

nossa experiência de seres finitos e mortais, que tivemos todos de fazer um esforço 

intelectual para imaginar a simetria e a reversibilidade absoluta do tempo físico 

newtoniano. Por sua vez, o tempo histórico está em sintonia com a experiência 

existencial da irreversibilidade do tempo. 

 Bensaïd (1999, p. 137) sublinhou também a sua convicção de que é muito 

possível que existam temporalidades direcionadas. Porém, é preciso ter prudência. Em 

cada domínio, é preciso especificar de que tempo se fala e qual é a noção utilizada. Ele 

destacou que muitos físicos se satisfazem várias vezes com uma noção bastante 

limitada, aplicável apenas a um domínio e em condições muito particulares. A história 

da reflexão sobre o tempo e as suas diversidades escapa-lhes. O debate filosófico sobre 

o tempo, que vai desde Aristóteles até Bergson, não é, contudo, uma diversão sem 

relação com a realidade. Bensaïd (1999, p. 138) afirmou que estava inclinado a pensar 

que, num par de categorias como irreversibilidade e reversibilidade, o que domina na 

realidade é a irreversibilidade sobre a reversibilidade. 

 Sobre a noção de probabilidade e de incerteza, defendida por Prigogine, o 

historiador Bensaïd (1999, p. 138) disse que a estrutura do conhecimento comporta um 

limite permanente e domínios de incerteza. Relativamente à ambição de um saber 

absoluto, é uma lição importante perceber que devemos mudar nossa relação com o 

conhecimento. Isso pode nos conduzir a uma modéstia e também pode fazer-nos 

encarar, para além dos problemas do conhecimento científico, o estatuto do erro. Muitos 

ainda acreditam em que a ciência diz a “verdade” inquestionável e que o erro é um 

crime. A visão de incerteza na própria constituição da relação de nossa observação da 

natureza muda o estatuto configurado anteriormente, de que o que erro é condenável, de 

que não ter certeza e não ter controle é um crime.  

 Mencionando o livro de Prigogine O fim das certezas (1996), Bensaïd 

(1999, p. 147-148) declarou que um dos aspectos salutares do pensamento por trás dessa 

obra é o de modificar a noção de ciência produtora de certezas irrevogáveis. O mérito de 

Prigogine e também de sua colaboradora, Stengers, foi o de ter abalado uma série de 

ideias recebidas – uma espécie de envelope dogmático ou de corpus positivista. O fato 

de haver hoje outras fontes de ciência, outros modelos de racionalidade concebíveis, 
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leva talvez a repensar o objetivo de universalidade, mas não certamente a renunciá-lo. 

Há uma universalidade em transformação do conhecimento e uma universalidade em 

transformação de valores. 

 Interligados a essa transformação do conhecimento, não se pode mais pensar 

em áreas de saber mudas, intocáveis, sem o estabelecimento de pontes e de diálogos. 

Não é mais coerente pensar em uma área hierarquizando outra. As racionalidades 

explicativas de determinadas experiências, sejam elas físicas ou históricas, podem 

frutificar, através do diálogo que respeita as suas características conceituais e 

metodológicas específicas, numa ampliação de nossa compreensão sobre a realidade. As 

observações de um determinado campo de conhecimento podem servir de metáfora 

capaz de possibilitar uma coerência maior no estabelecimento de nossas relações com o 

mundo, com a vida, com o próximo. 

 Prigogine (1999, p. 24) afirmava que, numa sociedade, a atividade de cada 

indivíduo tem repercussões sobre o outro. É, em termos matemáticos, um sistema 

altamente não linear que pode manifestar certos comportamentos coerentes: hábitos, 

esquemas de trabalho, distribuição de horas. Esses esquemas devem ser pensados como 

meios. Todavia, há sempre, numa sociedade, pessoas que se comportam diferentemente. 

“Qual será a estabilidade do esquema pré-existente em relação a estas flutuações?” 

(PRIGOGINE, 1999, p. 24). 

 Tudo isso conduz necessariamente à ideia de um mecanismo dialético 

baseado no aparecimento de contradições e na ideia de alterações qualitativas depois 

das contradições que o sistema precedente fez aparecer. Segundo Prigogine (1999, p. 

24-25), se pensarmos na modelização – flutuações, bifurcações, não-linearidade – de 

sistemas de comportamento humano, veremos que ela tem aspectos que se mostram 

muito semelhantes àquele que pudemos estabelecer para sociedades de insetos ou para 

as células biológicas, mas há, também, elementos específicos, como a imaginação. O 

homem não age apenas tendo em conta o meio que o envolve, mas tendo em conta o 

futuro tal como o pode conceber. A imagem torna-se causa ativa na modelização. As 

sociedades humanas são sistemas não lineares, mas também sistemas dispersos no 

tempo. Elas possuem características muito específicas. 

 

Creio realmente que esta insistência no aleatório e no irreversível nos 

conduz a paradigmas sociais diferentes. O paradigma clássico era o da 

certeza. Interpretava a economia um pouco como se fazia para a 

mecânica newtoniana, como uma máquina que se dirige sempre para o 
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equilíbrio. Penso que devemos, pelo contrário, ter em conta o caráter 

aleatório, e com o aleatório introduz-se a ideia de risco, a ideia de 

escolha. Esse aleatório é parte integrante da própria estrutura do 

universo. É precisamente esta a mensagem do segundo princípio da 

termodinâmica [...] (PRIGOGINE apud SPIRE, 1999, p. 25). 

 

 Como a Física de hoje – na concepção prigoginiana – não nega mais a 

temporalidade, pode-se perceber um aprofundamento dessa nova perspectiva em relação 

ao próprio tema. Cada ser complexo é constituído por uma multiplicidade de 

temporalidades que são ramificadas umas sobre as outras, articulando-se de forma sutil 

e múltipla. A história, com essa visão, seja a de um indivíduo, seja a de uma sociedade, 

não pode mais ser diminuída a uma simplicidade monótona de uma temporalidade 

única. 

 Prigogine afirmava (1999, p. 13) que a natureza é histórica e atravessada 

pela historicidade. Ela é capaz de desenvolvimento e de inovação. As sociedades 

humanas, indubitavelmente, são também históricas e atravessadas pela historicidade. Os 

conceitos das ciências da natureza e os conceitos das ciências humanas são, ambos, 

construções humanas e também possuem historicidade. Eles nascem, crescem, 

desenvolvem-se e vivem por meio de nós. É preciso, quer o físico, quer o historiador, 

tomar cuidado para não cair na “armadilha da tirania” do conceito, distorcendo 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). 

 Da ciência como um todo – ciências da natureza ou humanas –, espera-se 

que esteja aberta ao diálogo e que possa partilhar suas ideias. A ciência se vê no desafio 

de bifurcar-se e de abrir-se à incerteza em determinados domínios, ou então, ela poderá 

permanecer no aconchego tranquilizador da certeza e do estabelecido pelo “consenso”, 

pelas regras e metodologias científicas (ALMEIDA, 2004, p. 81-83). Segundo González 

(2008, p. 48), a “verdade” científica deve sempre se submeter a uma constante revisão. 

Nenhuma construção teórica possui um caráter definitivo ou absoluto uma vez que 

qualquer teoria está circunscrita às circunstâncias históricas e aos antecedentes teóricos. 

A inexatidão e a probabilidade abrem caminho para a historicidade e para a unidade 

múltipla do corpo da ciência. A historicidade – além de ser estudada e de ser um 

elemento fundamental como objeto de pesquisa nas ciências humanas e inclusive, 
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atualmente, nas ciências da natureza – também é um componente da ciência como 

conhecimento. 

 A ideia de choque entre as duas culturas – mencionada no início deste 

capítulo: a dicotomia entre as ciências exatas e as ciências humanas – continuará 

enquanto as comunidades intelectuais de profissionais de seus respectivos setores 

estiverem fechadas em suas próprias “verdades”. Entretanto, viu-se 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. Prigogine e 

Stengers (1997) falaram de uma nova aliança entre os saberes, na qual a Física revela-se 

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. 

 A temporalidade reencontrada possibilitou essa nova visão sobre o 

conhecimento. Especificamente, a Física e a História mostram-se mais enriquecidas 

diante de novas questões, abordagens, perspectivas. 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. A Física – 

as ciências da natureza – tem plenas condições teóricas de cessar a postura impositiva 

de negar as preocupações e interrogações das sociedades. Ela é, atualmente, capaz de 

um diálogo com a natureza, cujos encantos múltiplos saberá apreciar; ela também é 

capaz de um diálogo com os homens de culturas diferentes, cujas questões ela poderá 

respeitar. 

 Ainda nos dias de hoje, existe um predomínio de uma visão da ciência que 

se baseia no conceito de que se pode chegar a uma única verdade. A ideia de diálogo, de 

abertura e questionamento é, até certo ponto, estranha à estrutura científica atual 

(BOHM, 2005, p. 82). Estar aberto ao diálogo significa estar aberto a uma pluralidade 

de pontos de vista e isso corresponde a uma ideia de que a ciência e a sociedade devem 

ser, não um agregado de estruturas monolíticas, mas uma unidade dinâmica dentro da 

pluralidade. O estreitamento dos paralelos, das “pontes”, das relações entre Física e 

História não é resultante de uma racionalidade que busca idealizar novas situações para 

o conhecimento. Na verdade, trata-se de possibilitar, de forma mais enriquecedora, e de 

perceber que o conhecimento é móvel, complementar e que, ao invés de criar barreiras, 

ele pode superá-las, interligando saberes, compartilhando-os. 
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 Prigogine e Stengers (1997, p. 165) observaram que, segundo Whitehead
70

 

(1861-1947), o choque de doutrinas é uma ocasião, uma oportunidade. As teorias são 

limitadas e as certezas, baseadas nelas, também. O conhecimento e a ciência são 

intrinsecamente limitados. A descoberta de uma impossibilidade física não é produto de 

uma resignação ao bom senso, é a descoberta de uma estrutura intrínseca da realidade, 

antes ignorada, e que condena à impossibilidade ou não de um projeto teórico. Novos 

pontos de vista sobre o mundo podem ser a base de uma nova possibilidade de ciência.  

 De acordo com Maturana e Varela (2001, p. 31-32), todo ato de conhecer 

faz surgir um mundo. Todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer. A ação e a 

experiência e também a linguagem pela qual movemos nossos conceitos e significados, 

estabelecendo um diálogo, são indissociáveis. Toda racionalização faz surgir um mundo 

e o pensamento prigoginiano estabeleceu uma nova relação com ele, a natureza, a 

matéria, o conhecimento, a ciência. Essa nova relação entre essas dimensões e seus 

entendimentos é resultado da inserção e do reencontro da temporalidade. O caráter 

absoluto dos enunciados científicos, antes considerados pela ciência clássica como um 

sinal de racionalidade universal, negava e eliminava toda particularidade cultural, 

negava a temporalidade existente na natureza, na sociedade e em suas culturas. 

 Na visão de Prigogine e Stengers (1997, p. 14), a nova ciência – aberta à 

temporalidade – descortina-se ao universal, na medida em que leva em consideração as 

reflexões e racionalidades no âmbito das situações históricas e sociais nas quais elas se 

desenvolveram. Por isso, a narrativa da Física atual – ressaltada e defendida por 

Prigogine e Stengers (1997, p. 14) – conta uma história da natureza, ao mesmo tempo 

que conta a história das concepções sobre a natureza e das nossas relações materiais 

com ela, dos efeitos que nela produzimos. A física prigoginiana, ao reencontrar a 

temporalidade e elevá-la a um caráter fundamental, busca uma compreensão de uma 

natureza de evoluções múltiplas e divergentes que fazem os cientistas pensarem não em 

uma temporalidade à custa das outras, mas na coexistência de temporalidades 

irredutivelmente diferentes e articuladas. 

 A Física e a História relacionam-se também nesse nível, lembrando que a 

narrativa histórica conta também uma visão racional sobre as relações humanas, ao 

mesmo tempo em que pode evidenciar a nossa história de como contamos essas 

                                                 

70
 Alfred North Whitehead foi um importante filósofo e também matemático inglês. Algumas de suas 

principais obras foram: Investigação sobre os princípios do conhecimento natural (1ª edição – 1919); 

Conceito de natureza (1ª edição – 1920); A ciência e o mundo moderno (1925). 



 142 

histórias. A narrativa da História é meta-histórica e a temporalidade de um 

acontecimento narrado não é a única existente, mas sim uma entre tantas outras 

temporalidades que, de forma direta ou indireta, se relacionam, se imbricam, tecendo 

uma rede de historicidades múltiplas, significativas em determinados pontos de 

entendimento, podendo trazer questões pertinentes à nossa visão sobre a realidade. 

 Essas possibilidades de relações e de diálogos entre Física e História, ou 

entre outras áreas, 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 pensar sobre o assunto. As ideias, os conceitos, as teorias 

ganham, muitas vezes, status de verdade e, sendo assim, muitos físicos, historiadores e 

outros profissionais fecham-se em seus mundos de “certezas”. Todavia, a própria Física 

percebe atualmente que a incerteza e a probabilidade são intrínsecas à natureza e ao 

conhecimento sobre ela. E a História é uma área que, entre outras características, lida 

com as rupturas e as mudanças. Parece ser um contrassenso, então, fechar-se em seus 

próprios limites. Porém, toda uma série de teorias e práticas reproduz uma visão 

fragmentária, dificultando a aproximação das ciências. 

 A importância do diálogo entre Física e História transcende o nível 

meramente intelectual. Esse diálogo, como ato de percepção, ação e experiência, 

comunicados pela linguagem, possibilita uma nova atitude diante do conhecimento e da 

própria vida. Essa nova atitude em relação ao conhecimento desmitifica o próprio saber. 

A ciência, a racionalidade, o conhecimento não devem ser mais vistos como o espelho 

dos fatos, mas apenas como instrumentos de inteligibilidade, válidos em determinadas 

situações e em outras não. O conhecimento não é mais sinônimo de verdade inabalável. 

E o relativismo da verdade não representa vivermos num mundo sem objetividade. O 

caráter objetivo é intrínseco à própria relação do saber, porém não possui um caráter 

absoluto, fechado em si mesmo. 

 O diálogo possibilita uma nova atitude diante da vida porque desfaz a 

rigidez de barreiras intelectuais que carregam cristalizadas suas próprias “verdades” e 

“certezas”
 71

. A dissolução de barreiras significa mobilidade. E somente a mobilidade da 
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 Para que um diálogo realmente aconteça, faz-se necessário considerar que as palavras não são as coisas 

em si (BOHM; PEAT, 1989, p. 17). As palavras estão carregadas de significados e de sentidos atribuídos 

os mais diversos. Por isso, há uma necessidade de clareza e de profundidade no uso das palavras para que 

ocorra uma verdadeira comunicação. Nesse estado de compreensão mútua, pode-se caminhar através dos 

significados, como é a maneira própria de entendimento que atribuímos ao diálogo, e não meramente 
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percepção e do conhecimento poderá gerar a receptividade ao novo, a novas ordens, a 

novas questões, a novas respostas e a novas maneiras de se fazer ciência, de se fazer 

Física e de se fazer História. Um dos bloqueios que impedia um novo diálogo, 

especificamente entre o homem e a natureza e, por extensão à presente discussão, entre 

a Física e a História, era a concepção de uma temporalidade reversível, determinada e 

assimétrica. Com o conceito de temporalidade irreversível, vislumbra-se uma nova 

racionalidade, trazendo à tona o caráter da historicidade na matéria, na natureza, no 

universo. Elos narrativos constroem uma ciência aberta, objetiva, porém não autoritária. 

O homem faz parte da natureza e faz ciência. O homem faz história e é feito também 

por ela. A historicidade perpassa todos os níveis da existência. Tem-se um caminho em 

que a criatividade de respostas não está presente somente no nível humano, mas 

também no nível da natureza. 

 As transformações e evoluções contemporâneas da Física, a descoberta do 

papel construtivo da entropia, impuseram no interior das ciências da natureza uma 

questão há muito colocada para aqueles que acreditavam que o compreender a natureza 

era compreendê-la capaz de produzir os homens e suas sociedades. A descrição da 

natureza, advinda dessa nova Física, pode ser qualificada de “histórica”, capaz de 

desenvolvimento e de inovação. Entretanto, a ideia de uma história da natureza foi, 

segundo Prigogine e Stengers (1997, p. 161), defendida por Karl Marx (1818-1883) e, 

de modo mais aprofundado, por Friedrich Engels (1820-1895), como parte integrante da 

perspectiva materialista.  

 

Na época em que Engels escrevia a Dialética da natureza, podia 

parecer que a própria ciência física se tinha desembaraçado do 

mecanicismo e impunha a ideia de um desenvolvimento histórico da 

natureza. Engels cita três descobertas fundamentais: a da energia e das 

leis de suas transformações qualitativas, a da célula [...] e, enfim, a 

descoberta darwiniana da evolução das espécies. Dessa renovação da 

ciência de sua época, Engels conclui que o mecanicismo está morto e 

que nada se opõe à investigação, na história da natureza e das 

                                                                                                                                               

conduzirmos uma exposição de um discurso a respeito do qual poderemos ter a conduta de simplesmente 

concordar ou discordar. Aldous Huxley (1894-1963) ressaltou, ao comentar sobre a dificuldade de 

comunicação entre as pessoas, que São Paulo chamava a atenção para a constatação, segundo a qual a 

letra mata, mas o espírito dá a vida. (HUXLEY, 1995, p. 53). Essa sentença, além de uma implícita visão 

religiosa, traduz a constatação dos limites da comunicação entre os seres humanos, como também 

denuncia a dificuldade de estabelecê-la. As palavras podem ser escorregadias, podem trazer horizontes 

que para uns são vistos de forma semelhante, mas que, para outros, são paisagens muito diferentes. Não 

obstante, temos a necessidade e, em alguns casos, o privilégio de podermos usá-las. E o uso coerente, 

claro, atento e criativo das palavras poderá nos conduzir a uma verdadeira comunicação, a um verdadeiro 

diálogo. 
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sociedades humanas, das leis gerais do desenvolvimento histórico: as 

leis dialéticas (PRIGOGINE; STENGERS, 1997, p. 161). 

 

 Obviamente, como Prigogine e Stengers (1997, p. 161-162) ressaltaram, as 

descobertas das ciências da natureza, no século XIX, não chegaram para transformar os 

princípios dessas ciências. Na verdade, como mostrado anteriormente, a ciência clássica 

acusou as interpretações da entropia de subjetivistas e negou os processos irreversíveis, 

buscando triunfar o seu modelo mecanicista a despeito do que dizia Engels. 

 

A situação da dinâmica clássica no seio da física já não é, atualmente, 

a que conheceram Boltzmann, Poincaré e Lênin. O que podemos 

descrever, no que respeita ao fim do século XIX, como um “oceano” 

de diferença entre dinâmica e termodinâmica, entre o mundo do ser e 

o mundo do devir, reduziu-se hoje até não ser mais do que um “rio”: 

demasiadamente largo ainda para ser ignorado, mas suficientemente 

estreito para que uma ponte que o atravesse possa ser construída, uma 

ponte entre a ciência do “ser” e a do “devir” (PRIGOGINE; 

STENGERS, 1997, p. 162). 

 

 Essa ponte é fundamentalmente a “flecha do tempo”, que nos permite, como 

ressaltado ao longo desta discussão, pensar a solidariedade entre as temporalidades 

múltiplas que constituem o nosso universo, entre os processos que compartilham o 

mesmo futuro. A Física descobriu uma nova coerência em que o “ser” e o “devir” não 

são mais opostos, contraditórios. A flecha do tempo nos permite estabelecer relações 

entre os conhecimentos, entre o homem e natureza. A quebra da simetria temporal, pela 

qual a flecha do tempo ganha sentido, remete 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. Há uma relação entre essas partes e o 

conhecimento que temos dela. Essa relação é temporal e nunca foi e nunca será estática. 

 Foi visto neste capítulo que existe um novo elo entre o homem e a natureza 

e entre os saberes. Buscamos relacionar a nova Física com a História, enquanto áreas do 

conhecimento que podem ser cotejadas num diálogo sem hierarquias, sem modelos 

recíprocos, mas através da observação de aproximações conceituais de uma 

temporalidade essencialmente irreversível e de um caráter de historicidade mais amplo, 

que atinge a natureza e as relações humanas. Ao se passar por essa trajetória, destacou-

se que o pensamento prigoginiano é uma importante ferramenta motivadora dessa nova 

relação, expressando-a e avançando-a. 
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 É importante destacar que, nas várias obras de Prigogine, escritas em 

parceria ou em colaboração com outros autores ou não – como Stengers, por exemplo –, 

pode-se perceber abertamente a clara defesa de suas ideias acerca dos vários temas que 

foram abordados. Prigogine afirmava com veemência que a “objetividade” científica 

nos moldes clássicos não pode ser mais mantida, que o elemento humano não pode ser 

retirado da natureza, nem da experiência, nem do conhecimento gerado. O elemento 

narrativo na obra de um físico é real. O físico também é um escritor. 

 Na visão prigoginiana, a cientificidade é também um discurso. Ele propôs 

reformular a base da ciência clássica. Percebeu que, por trás do mundo apresentado por 

essa ciência, há uma base teórica – discursiva – que não é mais totalmente coerente com 

as novas descobertas, perguntas e interpretações atuais. Prigogine dedicou bons anos de 

sua vida alertando para a necessidade de reformular as bases, as leis fundamentais da 

física, porque, como já se comentou, tanto a natureza não é dada, mecânica, autômata e 

totalmente decifrada, como o seu conhecimento não o é. Exatamente por isso, Prigogine 

ressaltou a temporalidade, a historicidade, o caráter narrativo implícito na natureza e no 

conhecimento acerca dela. 

 Esse conhecimento é um discurso fruto de um diálogo aberto entre homem e 

natureza. Esse conhecimento poderá ser enriquecido se as barreiras que criamos em seu 

interior forem suspensas – entre elas, a aproximação entre Física e História. Nossa era 

de certezas, baseada na arrogância ou ignorância, deixou de ser imperativa e soberana? 

Parece que, para muitos, não. Todavia, possibilitados pela própria flecha do tempo, 

podemos compartilhar uma nova coerência que nos permite enxergar o caos gerador de 

uma nova ordem, a incerteza, a criatividade como caminhos para o reencantamento da 

realidade. E, tanto na Física como na História, a realidade parece ser uma das várias 

possibilidades de realização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Uma dissertação possui sua própria trajetória e temporalidade específica, 

evidenciando um caráter de historicidade intrínseca ao ato de pensar, pesquisar e 

produzir um texto, inserido numa relação temporal. Ao longo destas páginas, buscou-se 

apresentar e discutir os conceitos de temporalidade e de historicidade em Ilya Prigogine, 

caracterizando os seus significados, relações e implicações no campo de duas áreas do 

saber, Física e História, e refletindo sobre eles. 

 Como o tema da temporalidade é muitíssimo amplo, restringiu-se ao âmbito 

de uma nova visão que se descortinou com uma ciência metamorfoseada, apresentada e 

defendida por Prigogine. Foram analisados, no primeiro capítulo, os aspectos 

fundamentais de sua vida intelectual e profissional, abordando suas ideias, pensamentos, 

questões pertinentes, diálogos, interlocutores, influências. O contexto filosófico, cultural 

e científico da formação intelectual, da vida e da obra de Prigogine possibilitou, no 

mesmo capítulo, mostrar os pontos e contrapontos da sua visão de mundo. Não só foram 

destacadas as suas ideias sobre o universo, a natureza, a vida, a ciência e a 

temporalidade, como também evidenciadas as críticas mais significativas feitas às ideias 

de Prigogine. 

 No desenvolvimento de uma estrutura inteligível para a nossa dissertação, 

no segundo capítulo, foram apresentados os principais fundamentos da física 

newtoniana, uma vez que ela se tornou modelo para a ciência por muito tempo – 

modelo esse questionado em partes por Prigogine. Essa física newtoniana, que 

Prigogine por várias vezes extrapolou utilizando a expressão ciência clássica, nega o 

caráter irreversível da temporalidade, o que é refutado por ele. Nesse capítulo, viu-se 

que a Física mudou e, dentro da visão prigoginiana, ela foi objeto de uma metamorfose. 

Foram ressaltadas a Termodinâmica, a teoria da relatividade, a mecânica quântica e os 

estudos de sistemas de não-equilíbrio – estruturas dissipativas. Principalmente por meio 
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das estruturas de processos irreversíveis, Prigogine desenvolveu um novo conceito de 

temporalidade, esmiuçado no final do segundo capítulo. 

 Esse novo conceito de temporalidade, marcadamente caracterizado pela 

irreversibilidade, evoca, desdobra-se em um novo conceito de historicidade, em que 

Prigogine defendeu a abertura dessa relação temporal para o caráter probabilístico, para 

o novo, para o indeterminismo, ampliando a dimensão da historicidade para todo o 

universo. Foi justamente por meio dessa temporalidade irreversível e suas implicações e 

da historicidade ampliada que foram discutidas algumas das possíveis relações entre 

Física e História, utilizando-se de paralelos e analogias – via termos e expressões 

metafóricas. Desses desdobramentos, o que se quis foi mostrar que Prigogine defendia 

uma nova aliança entre homem e natureza e entre os saberes. Buscamos destacar as 

relações/diálogos entre as concepções de temporalidade prigoginiana e, por exemplo, o 

tempo histórico na concepção de Koselleck. No terceiro capítulo, a meta foi ampliar a 

discussão acerca da temporalidade, a partir da convicção prigoginiana de que ela 

possibilita uma relação e ponte entre a matéria, os homens, a natureza e o universo. Essa 

temporalidade, que é múltipla, também possibilitou o diálogo entre Física e História. 

 Após o caminho de três capítulos, com o tema e objetivos propostos em 

discussão, pretendeu-se ter chegado a vários outros pontos de partida. As incertezas 

inerentes aos questionamentos de uma pesquisa, em vez de gerarem o sentimento de que 

precisamos nos ater em um porto seguro, podem criar uma nova visão sobre a realidade, 

que não se cristaliza, mas que pode se transformar, à medida que é atravessada e 

constituída por uma pluralidade de temporalidades. O homem, segundo Henri Bergson 

(1978, p. 168-169), é o único animal cuja ação é incerta, o único que hesita e tateia, que 

receia o fracasso, o único que se sente sujeito à doença e que sabe que morrerá. Essa 

consciência ocorre essencialmente devido a dois aspectos da temporalidade: o da 

transformação, observada nos seres vivos – a vida não é estática –, e o da produção 

cultural, adquirida pela experiência, ao longo da temporalidade. A carga da 

temporalidade tem sido às vezes enaltecida e às vezes temida pela humanidade, 

originando tantas discussões e aporias sobre esse tema, tão caro a qualquer indivíduo. 

 A realidade, atravessada pela temporalidade, não é redutível aos fenômenos 

físicos e químicos apenas. Ela tão pouco é redutível às relações históricas, sócio-

econômicas e culturais, e não se limita aos aspectos relacionados ao nosso entendimento 

psicológico – em busca de inteligibilidade –, assim como também não se prende aos 

grilhões das racionalidades discursivas. Ela abrange tudo isso e, todavia, está além. 
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Encontra-se além, porque são infinitas as possibilidades de efetivar-se aquilo que 

chamamos de realidade. 

 Nesta dissertação, mostrou-se como Ilya Prigogine se despontou como 

interlocutor crítico de um contexto cultural, filosófico e científico, predominantemente 

mecanicista, alicerçado numa visão da realidade – e da natureza – submetida a leis que, 

um dia – pressupunham os seus adeptos e ainda pressupõem muitos cientistas –, serão 

totalmente decifradas. Sua formação humanística, sua sensibilidade, seus estudos e 

pesquisas, suas ideias e os acontecimentos históricos ao seu redor conduziram-no ao 

aprofundamento de uma nova coerência de inteligibilidade da natureza e da ciência, 

através de seus estudos e descobertas acerca dos sistemas instáveis, de não-equilíbrio – 

as estruturas dissipativas. Prigogine não se limitou a enxergar essas descobertas a 

apenas aspectos técnico-científicos. Imbuído de uma percepção questionadora, 

filosófica, buscou uma base mais ampla de discussão. 

 Prigogine observou – como também vários outros cientistas, filósofos e 

intelectuais já o tinham feito – os limites da física newtoniana e percebeu a necessidade 

de reformulação das bases da ciência que tomou essa física como padrão – a clássica –, 

da teoria da relatividade e da mecânica quântica. O seu alerta para a reformulação da 

ciência possuía um “endereço certo”: a configuração teórica que alija a temporalidade 

irreversível, colocando-a – a irreversibilidade temporal – como consequência de nossa 

ignorância. Ao defender, em suas pesquisas e teorias, a existência de uma temporalidade 

irreversível na matéria, natureza e universo, somos todos perpassados pela flecha do 

tempo. Essa condição é fundamental para a visão de uma ciência transformada, ou, 

como disseram Prigogine e Stengers (1997, p. 224), para uma metamorfose da ciência – 

e não de uma crise paradigmática, de uma ruptura com o modelo teórico anterior, 

tornando-se incomensurável, surgindo outro paradigma. 

 Nessa nova concepção de ciência, a natureza não é mais vista através de um 

joguete racional de uma linguagem abstrata, matemática. A natureza, atravessada pela 

flecha do tempo, é vista como um processo ativo, criativo, e nós, como uma parte 

aliada, interligada à sua complexidade. Prigogine, com a sua descrição dessa nova 

Física, ciência e natureza, trouxe a necessidade urgente de uma perspectiva que 

considere a existência de uma nova aliança entre homem e natureza e entre os saberes. 

Nessa abertura intelectual, científica e filosófica, a noção de temporalidade ganha uma 

nova dimensão na relação entre presente, passado e futuro. 
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 No tocante ao futuro, a grande diferença entre a visão de Prigogine e as 

visões predominantes na Física é que ele não é uma meta que deve ser alcançada. 

Diferentemente – como paralelo – também do regime moderno de historicidade 

(HARTOG, 1996, p.96), que colocava o futuro como o destino de um progresso 

inevitável, o futuro, na visão prigoginiana, é incerto, provável, não dado. É muito mais 

rico em possibilidades. A flecha do tempo não é uma progressão, é apenas um 

direcionamento do tempo. Não se trata de um ponto de vista do futuro, mas de um 

futuro, cujo horizonte poderá ser visto e vivenciado. A temporalidade prigoginiana não 

é humanizada; nós é que somos temporais. 

 O passado não desvenda o futuro. Se assim fosse, a vida, a matéria, a 

natureza, o universo e a história seriam mecânicos, previsíveis. Não haveria espaço para 

a criatividade, o novo. Se o passado não descortina totalmente o futuro, isso não 

significa, por sua vez, que caminhamos nas trevas, mas sim que estamos abertos a novas 

possibilidades, à descoberta de que a vida, em seu movimento, não se enquadra 

totalmente dentro do limites de nossas projeções. Prigogine defendeu que a 

temporalidade está presente desde o elemento mais fundamental da matéria – ela está 

presente em todos os níveis da realidade. As estruturas dissipativas, as flutuações, as 

bifurcações, as instabilidades revelam-nos um horizonte temporal. Todavia, não 

determina o futuro, não antropomorfiza o que queremos ver após a linha do horizonte. 

A incerteza, o indeterminismo, a probabilidade são características de uma natureza e 

realidade que não são estáticas e que não se prendem às grades dessa nova 

racionalidade. 

 Prigogine e Stengers (1992, p. 182-185) buscaram elaborar um novo tipo de 

coerência, a qual não possui como meta uma ciência unificada do devir, mas sim uma 

abertura das ciências, dos saberes – como perceber a aproximação e avançar no diálogo 

entre Física e História – para a tão complexa questão do devir. A irreversibilidade e a 

probabilidade, dentro do pensamento prigoginiano, não são relativas aos limites de 

nosso conhecimento, mas traduzem a existência de um horizonte temporal que limita – 

e não exclui – a pertinência de qualquer afirmação no presente sobre o futuro. Nessa 

visão (PRIGOGINE; STENGERS, 1992, p. 194), as ciências não estão separadas da 

aventura humana. Estamos irreversivelmente engajados numa história aberta em que se 

experimenta o que podem os homens e suas sociedades. Não podemos procurar 

descobrir essa coerência como uma verdade que preexistisse à nossa história. Somente 
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podemos construí-la no interior dessa história, a partir de vínculos que nos inserem nela, 

mas que também nos permitam criar nessa história novas possibilidades. 

 A análise de Koselleck (2006) nos alertou para o fato de que o futuro – 

horizonte de expectativa – não é determinado pelo passado – espaço de experiência. O 

tempo histórico é dinâmico e, sendo fruto de sua própria mobilidade e tensão, temos a 

possibilidade de novos acontecimentos, novos fatos. Somos conscientes da morte, 

através da vida, por meio da experiência temporal. Talvez, essa seja uma importante 

causa da problemática que criamos em torno do tempo; mas, ao vermos que o tempo 

pode representar a abertura para a criatividade e para a liberdade de novas 

possibilidades tornarem-se reais, nossa relação com a temporalidade ganha uma nova 

dimensão. Ela une os homens à vida e à morte, à natureza e ao universo. Traz a 

percepção de sermos parte de uma inefável aliança: aliança entre a vida e a morte, o 

homem e a natureza, o que se sabe e o que se poderá saber, as áreas do conhecimento, a 

Física e a História – como quisemos demonstrar. 

 Ao término desta dissertação, a importância do princípio do diálogo tornou-

se evidente. Ao se propor o diálogo entre a Física e a História, no enfoque dado à 

temporalidade e à historicidade, desdobradas da visão prigoginiana da ciência 

metamorfoseada, o essencial é que cada uma de suas características aproximadas, como 

paralelo conceitual, ou como metáfora a ampliar nossa abordagem, possam ser vistas 

como complementares de um conhecimento muito mais amplo, mas que, diante da 

riqueza de potencialidades da realidade, será sempre apenas uma parte a alcançar 

alguma clareza e coerência. 

 Para que esse diálogo prossiga, torna-se fundamental que seus partícipes – 

sejam físicos, historiadores ou o que forem – suspendam suas “verdades” 

temporariamente, para que um ponto de vista possa ser entendido com a devida atenção 

(BOHM; PEAT, 1989, p. 319). Nesse processo, podemos conhecer algumas “verdades” 

novas – sistemas coerentes e inteligíveis que somente são assim em determinadas 

situações e aspectos. Essas novas coerências e inteligibilidades poderão ser descobertas, 

porém, na visão prigoginiana, elas não deverão ser fixas e rotuladas como modelos, 

visto que a existência da flecha do tempo atravessa também nossa construção do 

conhecimento. 

 A temporalidade e a historicidade são as tramas tecidas na composição de 

uma tela de paisagens, ora conhecidas, ora novas, que constituem o universo do qual 

fazemos parte. São essencialmente criativas e originais; o que é muito diferente da visão 
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de universo predominante anteriormente – com destaque à perspectiva newtoniana –, na 

qual o universo era a de uma engrenagem composta por peças com medidas 

milimétricas, com funções implacavelmente definidas, compondo um grande relógio, 

uma grande máquina a ser regida por leis deterministas e imutáveis. Um relógio cujos 

segundos e horas são os mesmos, em que ontem é amanhã e amanhã é ontem. Assim, o 

presente, nessa visão, não nos faz vivos e livres. 

 Todavia, não é preciso se ater a essa visão desencantada da realidade. O 

encantamento não se dá mais por uma visão mítica, alegórica, mas por uma percepção 

de aliança, de integração, de compartilhamento de temporalidades diversas, de 

possibilidades infinitas, de probabilidades criativas, de incertezas desafiadoras. Nessa 

visão de um universo como obra de arte, as novas coerências ou “verdades” não são 

mais prisões intelectuais. A natureza é um processo criativo e a realidade é uma das 

possíveis probabilidades, garantindo uma dimensão muito mais ampla e profunda para a 

história, seja como processo, seja como conhecimento. E, nessa história ampliada e 

dinâmica, não somos nem sua presa nem sua jaula, mas atores e espectadores do devir 

que a constitui. 
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