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Renascimentos
Cosmologia, 

natureza e ética

Este seminário pretende retornar aos últimos 
momentos em que as utopias ainda não eram controladas

e a ciência surgiu, cheia de esperanças e de ambições 
de encontrar as razões que as transcendências projetadas 

no cosmos escondiam dos humanos. 
Hoje, e por razões que analisaremos neste seminário, 

estamos ansiando por um novo cosmos, alargado 
no espaço e em sua eternidade, para nos libertar 

do peso excessivo a que a técnica, ao impor à ciência 
sua orientação pragmática, submeteu-nos.
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N a segunda metade do século 20, a física 
esqueceu por momentos seu sucesso prático 
e pretendeu se abrir para uma entusiasmante 
discussão sobre o universo. A partir de duas 

propostas geradas entre os anos 1915 e 1919 por Albert 
Einstein e Alexander Friedmann, os cientistas mergulharam, 
pela primeira vez desde a época de Isaac Newton, em um 
modo novo de análise das propriedades globais do universo. 
Como consequência, e sem controle, instalou-se uma batalha 

entre diferentes modos acessíveis 
aos cientistas: o modo associado 
ao pensamento aberto, que esperava por 
novidades que viriam de observações 
de regiões longínquas, muito além 
de nossa galáxia; e, em oposição, 
um pensamento rígido, moldado na 
eternidade das leis da natureza a partir 
da extensão da física terrestre ao universo 
e que impedia o exame de novidades 
formais não reconhecidas no programa 
convencional da ciência.

Ao longo das últimas duas décadas do 
século 20 e nos primeiros anos do século 
21, as evidências obtidas pelos astrônomos 
pareciam ter encerrado a questão e dado 
vitória ao modo conservador de produzir 
ciência. No entanto, observações 
inesperadas projetadas para a frente da cena 
cósmica determinaram o retorno a propostas 
abandonadas no fi nal do século passado, provocando 
uma crise que se instaurou na racionalidade dura 
que até então controlava a cosmologia. 
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C oncepções cosmológicas estão profundamente ligadas 
ao modo como compreendemos o universo, a natureza, 

a vida e o ser humano. Não há cultura que não tenha produzido, 
ao seu tempo e em seu contexto histórico e social, uma imagem 
de mundo baseada na interpretação do cosmos. 
Representações artísticas, narrativas míticas, 
refl exões fi losófi cas e explicações científi cas servem 
para mostrar a presença marcante da cosmologia, 
em suas mais variadas formas de interpretação. 
Por isso, também não se pode deixar de reconhecer 
que as concepções cosmológicas constituem 
o horizonte interpretativo sobre o qual incidem 
perguntas imprescindíveis para compreender 
a própria experiência do pensar e do agir humano.

Embora as perguntas sobre o cosmos tenham 
uma longa história, não resta dúvida de que 
foi em torno da cosmologia e da fi losofi a 
da natureza que foram sendo forjadas as bases 
do projeto moderno, instituído com o advento 
da moderna mentalidade científi ca associada 
à transformação histórico-conceitual produzida 
pelo movimento intelectual ao qual costumamos 

chamar de Renascimento. 
Isso é especialmente signifi cativo 
quando se considera o contexto da revolução 
copernicana, para a qual Nicolau de Cusa 
e Giordano Bruno, dentre outros, ofereceram 
argumentos metafísicos e matemáticos decisivos 
para os debates acerca da unidade, 
da infi nitude e da eternidade do universo. 

É desse movimento de liberação, desse renascimento 
do pensamento cósmico que iremos falar. No entanto, 

é importante que tenhamos em mente que se trata ainda 
de um movimento subterrâneo, fora dos holofotes 
da mídia com que hoje se produz verdades científi cas. 
Os grandes programas, os projetos ambiciosos para além 
de uma racionalidade simplista, as fantasias idealizadas 
e as utopias formais foram colocados à parte, 
tornando-se programas vigiados pelo sistema, controlados 
de inúmeras formas, em particular, por meio dos 
procedimentos de fi nanciamento das pesquisas. 

Dessa nossa análise emerge cristalina a necessidade 
de um novo compromisso cósmico, que requer um novo 
Copérnico, novas utopias, espelhadas nas maravilhosas 
propostas de Kurt Gödel e Georg Cantor. Devemos, 
enfi m, examinar as consequências do espanto provocado 
pela perda do controle da fi nitude do cosmos e a 
necessidade de compreender o signifi cado da eternidade 
do universo que os cosmólogos produziram. Porque, 
afi nal, é isso que estamos aprendendo: não há nenhuma 
evidência cósmica que nos permita retirar dessa análise 
a concordância que nos faça entender o diminuto 
papel do homem no cosmos.

M as, ao propor a substituição do modelo de um mundo fechado para 
o modelo de um universo infi nito com uma pluralidade de mundos, 

teria a grande mudança conceitual operada pela revolução copernicana também 
transformado o modo de compreender o próprio homem? As refl exões de 
Maquiavel e Montaigne, por exemplo, parecem indicar claramente uma íntima 
conexão entre cosmologia e fi losofi a moral, natureza e política. No caso de 
Maquiavel, o movimento do mundo celeste, eterno e circular, contrapõe-se às 
contínuas transformações do mundo sublunar, onde tudo é instável e está sujeito 
à corrupção e à mudança. Mas, não raras vezes, o próprio modelo 

da cidade ideal busca inspiração na 
representação idealizada do cosmos, 
como em Leonardo Bruni. 
Por isso, pode-se justifi car que, para 
o pensamento renascentista, confl ito 
e harmonia ora são contrapostos, 

ora se complementam; que a ordem do cosmos guarda 
uma relação direta, às vezes de valência inversa, 
com a liberdade humana, como bem o mostram pensadores 
como Giovani Pico della Mirandola e Leon Battista Alberti.

E ssa teia de interações entre cosmologia, fi losofi a, 
ética e natureza, que tem lugar em um contexto 

de transformação impulsionado pelo movimento renascentista, 
assim como as contribuições de vários autores para a análise 
do modelo emergente de compreensão do universo, encontram 
repercussão nas palestras dos especialistas de diversos campos 
do conhecimento que integram este seminário.
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