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Introdução
O estudo que me proponho levar a cabo neste texto é, como o título indica,
uma comparação entre processos da física nuclear e aspetos da organização das
sociedades. O resultado final deste estudo será apenas um esboço ou rascunho de um
trabalho científico, pois o método que irei usar – a analogia – nem sequer é cientifico,
e é até utilizado no pensamento simbólico das sociedades tradicionais, como forma de
encontrar causas sobrenaturais para os fenómenos.
Há, no entanto, uma grande diferença entre a minha abordagem e o
pensamento simbólico: não vou recorrer ao sobrenatural para tecer explicações de
qualquer ordem. Limitar-me-ei a apresentar dois modelos e a realçar analogias que, a
meu ver, existem entre eles. Depois de concluído este estudo prévio, poder-se-ia
talvez trabalhar a fundo nestas questões, tentar comparar as causas remotas de cada
grupo de fenómenos e eventualmente encontrar-lhes origens comuns.
Neste ponto convém esclarecer uma questão à qual não tenho modo de me
esquivar: o trabalho que vou realizar tem alguma validade científica?
A minha resposta é positiva pelas razões que a seguir exponho. O processo
analógico, apesar de ser um processo não científico, pode ser considerado como pré-científico pois tem a capacidade “de estimular a pesquisa, de lhe orientar as
perspetivas e de transferir uma ordem descoberta num sistema para outro sistema”
(Alleau, 1976; 86). Vejamos os seguintes exemplos de utilização de lógica analógica
no decorrer do processo científico. Galileu estabeleceu uma analogia entre Júpiter e os
outros planetas na sua relação com o Sol, para confirmar a conceção coperniciana.
Niels Bohr estabeleceu uma analogia entre os fenómenos atómicos e o modelo solar –
hipótese que não se veio a comprovar, mas que permitiu uma evolução e um avanço
nos conceitos. (Alleau, 1976; 86-87)
É, portanto, com base nestas ideias que atribuo validade científica ao estudo
que pretendo empreender.
Precisando melhor o objeto do meu trabalho, pretendo equiparar o átomo de
hidrogénio no seu estado mínimo de energia às sociedades de caçadores coletores, e
os estados excitados de energia do hidrogénio às sociedades com teias de relações
sociais complexas.
Aos estados baixos de energia vou equiparar as sociedades sem história, na
aceção de Lévi-Strauss, sociedades frias. Aos estados de energia elevada, as
sociedades quentes.
Vou começar por apresentar o modelo do átomo de hidrogénio, assim como a
teoria relacionada com os seus estados de energia. Depois apresento os modelos
estruturais das sociedades de caçadores coletores, e a sua evolução temporal até às
atuais sociedades industrializadas e de mercado. Por fim tentarei apresentar alguns
pontos de coincidência entre as duas estruturas de ideias, a física e a social.
A ideia subjacente a este meu trabalho não é uma completa novidade. As
teorias da grande unificação, ou GUT 1 , pretendem unir numa única teoria os grandes
grupos de forças identificados pela Física, a saber: força eletromagnética, força
nuclear fraca, força nuclear forte e, eventualmente, a força gravítica. As duas
primeiras já foram unificadas, continuando as outras ainda por integrar.
Eu pretendo apenas chegar um pouco mais longe, avançar um pouco mais, na
procura das leis de Deus.
1

Grand Unification Theories
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O átomo de hidrogénio
O átomo era considerado no século XIX como indivisível e como o
constituinte básico da matéria, e foi representado por Dalton como uma esfera. Por
volta de 1911, Rutherford levou a cabo experiências que lhe permitiram conceber um
modelo de átomo com um núcleo central carregado positivamente em torno do qual se
moviam partículas carregadas negativamente: os eletrões. Bohr julgava que os
eletrões descreviam órbitas bem definidas, o que mais tarde se demonstrou ser falso.
O hidrogénio é o elemento químico mais simples: é composto apenas por um
protão – no núcleo – e um eletrão. O eletrão desloca-se em volta do núcleo, e a sua
posição em relação ao mesmo apresenta uma densidade de probabilidade que se
representa em seguida sob a forma de uma nuvem.

Verifica-se então que a probabilidade de se encontrar um eletrão é mais
elevada próximo do núcleo e mais baixa à medida que nos afastamos dele. Na figura
seguinte, representa-se graficamente a variação da densidade de probabilidade 2
com a distância ao núcleo.

Num átomo de hidrogénio, o eletrão pode aproximar-se do núcleo, o que
diminui a sua energia potencial e, consequentemente, leva ao aumento da sua energia
cinética 2 , observando-se o princípio da conservação da energia. Se o eletrão se afasta
do núcleo, aumenta a sua energia potencial e baixa a energia cinética. Conclui-se que,
com o átomo no estado fundamental, a distância do eletrão ao núcleo pode variar. No
entanto, curiosamente, a posição de maior probabilidade corresponde à órbita fixa
determinada por Bohr.
No caso de fornecermos energia ao eletrão, ele pode afastar-se do núcleo,
aumentando a sua energia potencial sem diminuir a energia cinética. Diz-se neste caso
que o átomo se encontra num estado excitado por oposição ao estado fundamental que
é o estado mínimo de energia.
2

E também da velocidade.
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Um eletrão não absorve energia de forma contínua. Ao invés, absorve apenas
certas frequências e portanto a sua absorção de energia está quantizada.
Assim, a densidade de probabilidade da posição do eletrão também não varia
continuamente com a distância do eletrão ao núcleo: há zonas discretas de maior
probabilidade e outras de menor probabilidade.

Na figura anterior, a superfície nodal corresponde a uma zona de baixa
probabilidade de se encontrar um eletrão.

A energia potencial de um eletrão para um átomo de hidrogénio no seu estado
fundamental é de –1312 kJ mol–1. Para estados excitados é superior.
Na figura seguinte, apresentam-se os estados de energia do eletrão,
correspondendo o n=1 ao estado de energia fundamental do átomo, e os seguintes,
n=2, 3, …, a estados excitados. Se se fornecer a um átomo de hidrogénio a energia de
1312 kJ mol–1, o eletrão liberta-se do núcleo.
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Para este estudo interessa reter o seguinte:


num dado momento, um átomo de hidrogénio pode encontrar-se no seu
estado fundamental que corresponde também ao seu estado mínimo de
energia, ou num estado excitado, de energia mais elevada;



se fornecermos energia a um átomo de hidrogénio no estado fundamental
ou num estado excitado, ele passa a um estado excitado de energia
superior;



um átomo de hidrogénio num estado excitado pode libertar energia e
passar a um nível mais baixo de energia, e eventualmente ao nível mínimo
de energia.

Sociedades frias e sociedades quentes
Utilizo, como título deste capítulo, a dicotomia estabelecida por Lévi-Strauss
para opor as sociedades sem história às sociedades com história. As primeiras
“procuram, graças às instituições que possuem, anular de forma quase automática o
efeito que os fatores históricos poderiam ter sobre o seu equilíbrio e continuidade; as
outras interiorizam deliberadamente o devir histórico para torná-lo o motor do seu
desenvolvimento” (Lévi-Strauss, 1962; 279-280). Mas a dicotomia do autor tem
outras formas, ele opõe: neolítico a moderno; ciência do concreto a ciência do
abstrato; pensamento mítico a pensamento científico; pensamento mágico a
conhecimento científico; bricolage a engenharia; intuição, imaginação e perceção a
pensamento abstrato; utilização de signos a utilização de conceitos; atemporalidade,
mitos e ritos a história. (Goody,1977; 17)
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Na aceção de Pierre Clastres, as sociedades frias de Lévi-Strauss “produzem
para viver, não vivem para produzir” (Clastres, 1974; 134), ou seja, nas palavras de
Marshall Sahlins, têm uma ”produção para uso” e não uma “produção para troca”
(Sahlins, 1972; 68-69). E compreende-se que assim seja pois os caçadores coletores
são nómadas e não podem, ou não querem, produzir em excesso e constituir stocks
que teriam que transportar, pois “mobilidade e propriedade estão em contradição”
(Sahlins, 1972; 12).
Salisbury observou que a introdução do machado de aço, entre os Sianes, para
substituição do machado de pedra, levou à diminuição do número de horas dedicadas
por cada indivíduo à produção de subsistência, em lugar de levar a um aumento da
produção, e consequente geração de excedentes. Tal situação levou Godelier a afirmar
que nas sociedades primitivas “a produção é orientada pelas necessidades e não pelo
lucro” (Copans, 1971; 170).
Nos grupos de caçadores coletores não há divisão social do trabalho, o que já
não se passa nas sociedades de agricultores em que, tipicamente, a divisão é sexual.
Segundo Clastres, todas as comunidades agrícolas primitivas aspiram à autonomia
relativamente aos seus vizinhos. Uma das características que Sahlins aponta nas
comunidades de agricultores é o pooling, ou seja, a distribuição de produtos e serviços
entre os elementos da família, que foram produzidos separadamente pela divisão em
sexos e idades. Observa-se, com a introdução da agricultura, um adensamento das
relações sociais. É esta criação de teias sociais que impulsiona a evolução económica
e social.
Ainda assim, Sahlins considera que o sistema de produção baseado numa
economia familiar constitui um impedimento para o desenvolvimento dos meios de
produção. O autor apresenta, então, alguns caminhos que a evolução económica e
social pode ter tomado. Segundo Sahlins, um sistema classificatório de parentesco
mais extenso tem como resultado relações económicas mais intensas. Como
consequência, são produzidos mais excedentes o que gera mais bem estar social para a
família e para a comunidade em geral. (Sahlins, 1972; 123) Por outro lado, “à medida
que a estrutura [de parentesco] é politizada, especialmente se é centralizada em chefes
dominantes, a economia familiar é mobilizada numa causa social superior” (Sahlins,
1972; 130). O chefe pode ser movido por ambições pessoais, como o Big Man da
Melanésia descrito por Godelier e Sahlins, ou incarnar um propósito coletivo.
Pode observar-se que a evolução económica passou pela criação de relações
sociais mais alargadas, por uma maior interdependência entre os agentes sociais, por
uma divisão social do trabalho mais generalizada, mas também pela reformulação do
sentido atribuído à produção: caminhou-se de uma ”produção para uso” para uma
“produção para troca”. Os indivíduos deixaram de ter a sobrevivência como
preocupação central das suas atividades.
Órbitas Atómicas e Organização Social
A hipótese deste estudo é estabelecer uma comparação entre os estados de
energia do átomo de hidrogénio e as diferentes formas de organização social, das mais
simples às mais complexas.
As sociedades de caçadores coletores, cuja produção é destinada
exclusivamente para o uso, não constituem stocks, e os seus bens materiais são
reduzidos ao mínimo, podem ser equiparadas ao átomo no seu estado mínimo de
energia.
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Podemos encontrar ligeiras variações dentro do modelo de sociedade dos
caçadores coletores: sociedades em que os tempos dedicados ao trabalho ou ao lazer
são maiores ou menores que noutras sociedades. Observe-se o caso etnográfico dos
Sianes, apresentado atrás. Estabelecendo uma analogia com o modelo do átomo, pode
admitir-se que a introdução do machado de aço aumentou a energia potencial da
sociedade mas, ao provocar a diminuição do número de horas de trabalho, diminuiu a
sua energia cinética. O seu nível de produção manteve-se, ou seja, em termos da
nomenclatura da Física houve conservação de energia no sistema: o sistema manteve-se no mesmo estado de energia.
Se uma sociedade produzir excedentes, poderá ser equiparada a um átomo de
hidrogénio num estado excitado de energia.
O desenvolvimento de teias de relações sociais, o incremento das atividades
económicas, a produção e manutenção de informação, correspondem a um estado não
fundamental de energia, na medida em que essas atividades não se destinam
exclusivamente à sobrevivência dos indivíduos.
Analisemos, por exemplo, as questões do trabalho e do emprego. Nas
sociedades de caçadores coletores, a atividade que garante a sobrevivência reveste-se de alguma precariedade: não há garantia de se caçar ou colher o alimento
suficiente.
Entre os caçadores coletores não há sistemas de proteção social. Quem não
tem capacidade para produzir o que consome é abandonado. Sahlins enumera as
soluções económicas encontradas pelos caçadores coletores para fazerem face à
“iminência dos rendimentos descendentes”: o nomadismo e o controlo demográfico.
Quando o grupo se fixa numa região, os rendimentos tendem a baixar à
medida que os caçadores têm que se deslocar mais longe para obter alimento. A
deslocação do grupo para outro local surge como solução para manter a produção a
um nível suficiente.
O controlo demográfico é outra forma de manter o nível de produção,
baixando o nível de consumo. As soluções demográficas passam por se
desembaraçarem dos velhos e das crianças; ou pela abstinência sexual durante o
aleitamento; entre outros. “Uma política demográfica draconiana e uma economia
ascética são a expressão de uma mesma ecologia.” (Sahlins, 1972; 75)
O aparecimento das comunidades de agricultores veio, em parte, obviar esta
situação. O agricultor pode guardar parte da produção para se precaver contra um ano
de más colheitas.
Nas últimas décadas deste século, com o emprego a termo indeterminado e os
mecanismos de segurança social atingiu-se, talvez, o pico destes mecanismos de
proteção. No entanto, muito recentemente, tem-se assistido a uma inversão desta
tendência com o aumento do emprego precário e a falência dos sistemas de segurança
social.
A meu ver, pode estabelecer-se uma equivalência entre o estado fundamental
do átomo de hidrogénio e o trabalho precário, por aquele ser um estado de baixa
energia e este corresponder a um conjunto mínimo de relações sociais. Pelo motivo
oposto, equivalem-se os estados excitados e o emprego fixo e os sistemas de
segurança social.
O desempregado de hoje, que vive de biscates e não tem emprego certo, está
na mesma situação que o caçador coletor do neolítico: não tem a garantia de conseguir
trabalho suficiente para sobreviver. Conclui-se que a sociedade de mercado atual
apresenta características mistas no que diz respeito ao emprego e ao apoio social.

7

Uma outra faceta da sociedade industrializada que é interessante explorar com
esta analogia diz respeito à organização do trabalho. A primeira forma de divisão do
trabalho foi de ordem sexual e etária. Depois, à medida que as interdependências
sociais ganhavam expressão, avançou-se pela especialização no trabalho, onde cada
indivíduo conhecia aprofundadamente um determinado ofício, mas ignorava o que
não dizia respeito a essa arte. O suporte da sociedade e as teias de relações sociais são,
neste caso, fundamentais, pois estamos perante uma “produção para troca”. Um
ofício, ou arte, não produz diretamente, na maior parte dos casos, o alimento
necessário ao artesão: é necessária uma troca de bens.
O passo seguinte neste percurso evolutivo de interdependências sociais ao
nível do trabalho e do emprego surgiu no início do século com o taylorismo. Neste
caso, a produção de um artigo, antes tarefa de um único artesão, foi retalhada em
diversas subtarefas, sendo cada uma delas atribuída a um operário.
De notar que todas estas formas de organização do trabalho coexistem
atualmente na nossa sociedade. São disso exemplo, o pescador, o agricultor, o
sapateiro e os operários especializados.
Temos então, de um lado: o caçador coletor que domina todas as técnicas
necessárias às tarefas que garantem a sua sobrevivência; onde o conceito de sociedade
é praticamente inexistente; e a equivalência com o modelo atómico estabelece-se com
o átomo de hidrogénio no seu estado mínimo de energia.
Por outro lado, temos: o artesão que domina apenas as técnicas da sua arte;
onde a sociedade garante um suporte mínimo para que as trocas entre os produtos se
efetuem; e no modelo atómico pode equiparar-se a um estado excitado do átomo de
hidrogénio.
Por fim: as políticas de organização do trabalho, taylorismo e fordismo, em
que os operários conhecem apenas uma parte da produção de um artigo; onde a
sociedade tem que escoar uma produção em massa através de um consumo em massa;
e o número de relações sociais é elevado, e portanto podemos pensar, neste caso, num
estado excitado de energia mais elevado que o anterior.
Muitos outros fatores poderiam ser analisados à luz desta analogia. Vou, no
entanto, concluir apresentando um último exemplo. Do ponto de vista social, podemos
considerar três estados na vida de um indivíduo: o estado infantil, a adolescência e o
estado adulto. Muitas sociedades tradicionais demarcam a transição entre esses
estados através de ritos de passagem: ritos de iniciação, para o primeiro caso; o
casamento, para o segundo caso. Nas sociedades industrializadas, essas transições não
são tão demarcadas e, simultaneamente, os primeiros dois estados prolongam-se por
mais tempo do que nas sociedades tradicionais. Um indivíduo é criança, ou
adolescente, até mais tarde porque não tem necessidade de trabalhar. Usualmente
estuda-se até aos quinze anos de idade, podendo os estudos prolongar-se para além
dos vinte anos, se o indivíduo frequentar um curso superior; ou até próximo dos trinta,
no caso de um mestrado ou doutoramento, situação em que a sobrevivência pode ser
assegurada por uma bolsa de estudo.
Uma sociedade cujos elementos de força produtiva entram no mercado de
trabalho aos trinta anos de idade – tendo até aí sido sustentados por essa sociedade –
só o consegue fazer devido a existir um entrelaçamento de relações sociais, uma base
de sustentação, um estado económico e social, que equiparei neste estudo a um estado
energético superior do átomo de hidrogénio. Por oposição, as sociedades mais simples
podem ser assemelhadas ao estado de energia mínimo do átomo de hidrogénio.
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Comentários
Lévi-Strauss utilizou uma analogia com base na dicotomia frio/calor e na
oposição entre sociedades sem história e sociedades com história. A minha analogia é
estruturalmente semelhante: a dicotomia assenta no par energia mínima/energia
elevada; e a característica que analiso para avaliar as sociedades é a extensão da sua
teia de relações sociais.
Podemos considerar a sociedade de mercado como uma sociedade energética
que, da mesma forma que o átomo de hidrogénio, quando recebe “energia” externa
estabelece novas dependências sociais. Essa “energia” que excita o átomo pode ser
equiparada aos meios que favorecem a criação da teia social: as infraestruturas
sociais.


Quero concluir referindo que este trabalho é o fruto de dez anos a estudar
Engenharia, quatro anos a estudar Antropologia, e muitos outros anos a dar atenção
aos fenómenos do mundo, e que foi o estudo mais arriscado do ponto de vista teórico,
em que me envolvi, mas foi também um dos que me deu mais satisfação fazer.
Na minha opinião, o fim da Física colocado por Stephen Hawking, numa
palestra de 1980 em Cambridge (Hawking, 1994), nunca ocorrerá. No final do século
passado os investigadores anuíam em que o fim da Física se aproximava, havendo
apenas dois pequenos pormenores por explicar. Esses pequenos pormenores deram
origem à teoria da relatividade e à mecânica quântica. Além disso, mesmo que uma
“teoria de tudo” seja alguma vez conseguida, ela reflectirá apenas aquilo que
procurarmos e não nos dará omnisciência sobre o Universo. Diz Heisenberg: “A
ciência natural não apenas descreve e explica a natureza; é uma parte da ação
recíproca entre a natureza e nós mesmos”. (Capra, 1975; 115)
Uma das ferramentas mais importantes utilizadas pelos físicos, a Matemática,
está também em reformulação. O conceito de reta dos números reais, assim como a
sua continuidade são apenas aproximações da realidade. A realidade não é contínua,
é uma sequência de pontos, instantes, partículas, corpúsculos. A diferença entre a
realidade e a aproximação gera um “ruído de fundo fractal” que não é considerado nas
ciências aplicadas que fazem uso da Matemática. Esse “ruído fractal” pode ser o
suficiente para desencadear uma revolução científica no próximo século, na tentativa
de melhorarmos o nosso entendimento da realidade.
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