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A CIÊNCIA NÃO É SÓ DOS CIENTISTAS

Djalma Thürler

A educação científica é matéria obrigatória, é assunto 
permanente

Sei bem que querer traçar os fios que aproximam Ciência e Arte 
seria uma espécie de déjà-vu, uma vez que vários autores já se de-
bruçaram sobre o tema, mas ainda cabe falar de como esse diálogo 
tem sido eficiente na legitimação da interdisciplinaridade, ferramen-
ta cara aos dias de hoje. Falo isso como aluno da primeira turma do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Arte da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro, um Curso, à época, úni-
co no Brasil. 

Desde que foi criado em 1995, atendeu a uma tendência que havia 
na época voltada para uma abordagem pluridisciplinar das artes e da 
cultura e pretendeu abrir um espaço de discussão entre duas formas 
de conhecimento aparentemente distantes, mas que se tangenciam em 
alguns pontos das ciências humanas e em alguns segmentos artísticos 
que se propunham a discutir Arte. Hoje, 15 anos depois, conseguimos 
perceber que seu caráter multidisciplinar acabou gerando importantes 
frutos, como é o caso dos Bacharelados Interdisciplinares implantados 
em algumas Universidades do país, em especial a Federal da Bahia e 
do ABC, em São Paulo.

Esse poderia ser, sem sombra de dúvidas, um artigo sobre qual-
quer um dos temas citados acima, mas prefiro preencher o desafio da 
folha em branco e falar, com as ferramentas que aprendi, sobre esse 
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diálogo profícuo entre Ciência e Arte, destacando um caso em parti-
cular, qual seja, a experiência do Núcleo Arte Ciência no Palco (ACP), 
que participa da Cooperativa Paulista de Teatro e vem, há 15 anos, 
trabalhando sobre o binômio que nos interessa aqui.

Ó abre-las: Galileu e Freud

O excelente trabalho desenvolvido hoje pelo Núcleo Arte e Ciência 
no Palco tem precedentes. José Celso Martinez Corrêa, depois da polê-
mica e do sucesso de Roda viva (1968), texto de Chico Buarque, parece 
ter se rendido à estética brechtiana e estreia a peça A vida de Galileu, 
do alemão Bertolt Brecht. No início, José Celso relutou, pois o racio-
nalismo científico não o interessava. Porém, quando enxergou o texto 
do âmbito da repressão ao intelectual, ao pensamento científico, se 
interessou sobremaneira pelo texto.

O elenco foi montado com a mistura de dois tipos de intérpretes: 
atores com experiência e certa técnica de interpretação, com Ítala Nandi, 
Cláudio Corrêa e Castro, Othon Bastos, Fernando Peixoto, Antônio 
Pedro, Renato Borghi, Flávio Santiago – eram os “representativos” –  
e atores inexperientes, tirados do coro de Roda Viva, e essa mistura, ao 
que parece, deu início à famosa crise no interior do grupo. A peça tinha 
duração de três horas e meia e os cerca de vinte atores representavam, 
a maioria, três personagens. Uma semana antes da estreia, os ensaios 
foram abertos aos estudantes com preço promocional.

O resultado desse trabalho foi mais um grande sucesso do Oficina. 
Para se ter um exemplo, enquanto a maioria dos teatros se encontrava 
às moscas, durante quinze apresentações no Rio de Janeiro, no Teatro 
João Caetano, mais de vinte mil pessoas assistiram a Galileu Galilei.

Em alguns momentos do espetáculo, principalmente na cena do 
Carnaval, continuava em parte a pesquisa de José Celso iniciada em  
O Rei da Vela. O objetivo dele quando montou Galileu Galilei foi mostrar 
que uma revolução cultural sozinha não resolve absolutamente nada.

A montagem de Galileu Galilei representou para o grupo um tempo 
para pensar depois da rebeldia de Roda Viva. Galileu falava ainda ao 
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público, mas já não falava mais ao grupo. A repressão da peça repre-
sentava a que o grupo vinha sofrendo pela ditadura.

Outro bom exemplo foi a montagem de Freud – no distante país da 
alma, de Henry Denker, com tradução e direção de Flávio Rangel. Essa 
peça era mais um bom exemplo do eficaz playwriting americano, que 
tem a virtude de tornar palatáveis temas às vezes áridos, com a des-
vantagem de não propor grandes profundidades, nem voos de criati-
vidade, mas apenas informar sobre o assunto e fazer a plateia sair se 
sentindo mais inteligente. Freud estreou em 1984, no Rio de Janeiro, 
e Ariclê Perez, última mulher de Flávio, dava vida à Elizabeth Von 
Ritter, paciente que levou Freud a formular o método da livre associa-
ção, básico ao processo psicanalítico.

Contudo, o trabalho desenvolvido pelo Núcleo Arte Ciência no 
Palco é realmente inovador, porque, diferentemente dos dois exem-
plos citados, todo o seu repertório é calcado no binômio Arte/Ciência. 
E os números não são poucos, até julho de 2008, foram mais de 820 mil 
espectadores.

O projeto foi criado em 1998 por Carlos Palma e Adriana Carui, 
e em 2001 se consolidou junto à Cooperativa Paulista de Teatro.  
O núcleo Arte Ciência no Palco, ou ACP, como também é conhecido, 
dedica-se ao fazer teatral pensando no homem e na sociedade com a 
lente da ciência, fazendo um processo investigativo da relação entre a 
arte e a ciência.

Por meio do teatro, com sua imensa capacidade de envolver, emo-
cionar e provocar, procuram apresentar pelo “sentir” e pelo “pensar” 
os conflitos éticos da ciência, afinal, a teatralidade é

[...] uma espessura de signos e de sensações que se edifica 
em cena a partir do argumento escrito, é aquela espécie de 
percepção ecumênica dos artifícios sensuais, gestos, tons, 
distâncias, substâncias, luzes, que submerge o texto sob a 
plenitude de sua linguagem exterior. (PAVIS, 1996, p. 372)

Assim, além de entreter, os playwriting, também despertam o públi-
co para as responsabilidades e consequências dos avanços da ciência, 
afinal, a evolução tecnológica está na ordem do dia de todos nós, seus 
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resultados fazem parte de nosso dia a dia e, portanto, compreender 
seus princípios é fundamental para uma perfeita harmonia entre o in-
divíduo e a imensidão do universo. O teatro funciona como a lingua-
gem que possibilita pensar a ciência e o ser humano e construir uma 
dimensão nova na percepção do mundo de maneira mais enfática.  
O teatro democratiza a ciência, que deixa de ser só dos cientistas e pas-
sa a lembrar ao público de suas próprias responsabilidades diante dos 
rumos que o conhecimento científico pode gerar em nossa civilização. 
Os espetáculos que compõem o repertório da ACP nos emaranharam 
no universo da ciência natural. As peças, seus personagens, seus dra-
mas, suas interferências no rumo de nossa história nos empurraram 
para um mergulho nas discussões éticas, morais, sociais, nas implica-
ções gerais e particulares da ciência na sociedade de nosso tempo. 

Tudo começou com Einstein, em 1998. De lá pra cá, foram 12 espe-
táculos em 10 anos de atuação. E, ao contrário do que pode parecer à 
primeira vista, são espetáculos – antes de tudo – absolutamente profis-
sionais. Em seu histórico, destaco os seguintes prêmios e indicações:

- 1998 - Prêmio Mambembe / Fundação Nacional de Artes (FUNARTE) 
Einstein - Melhor Ator / SP (Carlos Palma)

- 2000 - Prêmio Maria Clara Machado / Rio de Janeiro 
Da Vinci pintando o sete - Indicação Iluminação (Francisco Alves)

- 2001 - Prêmio Estímulo Flávio Rangel - Copenhagen

- 2001 - Prêmio Qualidade Brasil 
Copenhagen - Melhor Espetáculo

- 2001 - Prêmio Qualidade Brasil 
Copenhagen - Melhor Direção (Marco Antonio Rodrigues)

- 2001 - Prêmio Qualidade Brasil 
Copenhagen - Indicação Ator (Carlos Palma)

- 2001 - Prêmio Shell / São Paulo 
Copenhagen - Indicação Direção (Marco Antonio Rodrigues)

- 2001 - Prêmio Shell / São Paulo 
Copenhagen - Indicação Cenografia (Ulisses Cohn)

- 2001 - Prêmio Shell / São Paulo 
Copenhagen - Indicação Iluminação (Francisco Alves)
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- 2002 - Prêmio Shell / São Paulo 
Perdida, uma comédia quntica - Indicação Ator (Oswaldo Mendes)

- 2003 - Prêmio Shell / São Paulo 
Quebrando códigos - Indicação Ator (Carlos Palma)

- 2004 - PRÊMIO Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) 
20.000 léguas subamrinas, ufa - Melhor Cenografia (Carlos Palma)

- 2004 - Prêmio Coca-Cola / Fomento Económico Mexicano S.A. (FEMSA) 
20.000 léguas submarinas, ufa - Melhor Cenografia (Carlos Palma)

- 2007 - Prêmio Coca-Cola / FEMSA 
Rebimboca & Parafuseta - Finalista Melhor Cenografia (Carlos Palma)

- 2008 - Programa Municipal De Fomento Ao Teatro 
A culpa é da ciência?

A ACP soma assim em seu histórico a participação no “Funarte 
Cidades”, o Mês Teatral da Prefeitura de São Paulo, o Prêmio Mambembe 
melhor ator, Prêmio Qualidade Brasil melhor espetáculo e indicação a 
melhor ator, três indicações em 2001 ao Prêmio Shell de melhor diretor, 
melhor iluminação e melhor cenário, por duas vezes recebeu o Prêmio 
Estímulo Flávio Rangel do Governo de São Paulo, contemplado com o 
Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo 
e três indicações para o Prêmio Coca-Cola/Femsa em 2007.

O espetáculo Einstein já esteve em mais de 350 cidades brasileiras. 
A peça humaniza o mito e percorre os vários aspectos da personalida-
de do gênio, do jeito engraçado como narra sua infância à dor de sua 
desatenção familiar e sua vocação solitária. Alcança o ápice quando 
trata da relação ciência e poder, compondo com íntima dramaticidade 
a história do maior cientista do século XX. Enquanto se veste para um 
jantar, Einstein conversa com a plateia em tom intimista. Em dúvida 
se faz um discurso ou se toca violino, ele acaba revelando, com simpli-
cidade e bom humor, seu processo criativo, suas teorias, seu relacio-
namento familiar, suas dificuldades escolares e o domínio nazista na 
Alemanha de 1930. Discute o poder e a ciência, a ética e faz um libelo 
contra o terror das guerras e toda a forma de opressão e violência.

Ao refletir sobre a vida e as ideias de personagens fundamentais 
na aventura do conhecimento, o espetáculo A dança do universo é um 
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tributo a todos que na arte e na ciência ajudaram, segundo B. Brecht, a 
aliviar o peso da existência humana, por sua luta contra a ignorância e 
o obscurantismo. A solidão de Isaac Newton, que vocifera contra tudo 
e contra todos, implacável seja com os seus inimigos, seja com os dog-
mas cristãos – “não sou cristão, eu me entendo com Deus Pai sem pre-
cisar do Filho nem do Espírito Santo”. A miséria do luterano Johannes 
Kepler, que mendiga ajuda do católico Galileu Galilei e recebe um 
não – “posso dividir com o senhor os meus conhecimentos, que são 
preciosos, mas não os meus bens”. O sofrimento de Santo Agostinho 
com as tentações da mente – “mais perigosas que as tentações da car-
ne” – em conflito com o poeta Lucrécio, para quem “o medo é fruto da 
ignorância”. A impotência de Einstein na despedida do amigo Charles 
Chaplin, expulso dos Estados Unidos pelo McCarthyism – “a única coi-
sa que me resta é denunciar esse estado de coisas”. 

Com essa peça de Oswaldo Mendes, inspirada pelo livro de Marcelo 
Gleiser, o grupo Arte Ciência no Palco celebrou o Ano Mundial da 
Física e o centenário da Teoria da Relatividade.

E agora, Sr. Feynman? foi escrita pelo americano Peter Parnell a 
pedido do ator Alan Alda e fez temporada na Broadway e em Los 
Angeles em 2001 e 2002. O titulo original Q.E.D., referência à eletro-
dinâmica quântica que valeu a Richard Feynman o prêmio Nobel de 
1965, foi mudado na versão brasileira para atender melhor à adapta-
ção feita por Oswaldo Mendes e Sylvio Zilber, em que se destacou a 
relação do físico com o Brasil, ausente no espetáculo americano. Com 
Feynman, o grupo Arte Ciência no Palco amplia seu repertório sobre 
os mais importantes cientistas do século XX: Albert Einstein (Einstein, 
de Gabriel Emanuel, 1998), Niels Bohr e Heisenberg (Copenhagen, de 
Michael Frayn, 2001) e Alan Turing. (Quebrando Códigos, 2003)

Em E agora, Sr. Feynman?,o físico Richard Feynman em seu escritó-
rio no Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, estuda e ensaia a 
sua participação à noite como ator e tocando bongô no musical South 
Pacific, com o grupo de teatro da universidade. Com câncer em esta-
do avançado, é informado pelo seu médico da urgência de uma nova 
cirurgia na segunda-feira, mesmo dia em que deve dar uma palestra 
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sobre O Que Nós Sabemos. Em dúvida entre fazer ou não a cirurgia, a 
quarta em quatro anos, recebe a visita inesperada de uma aluna do 
curso de Física 10. Sem perder o bom-humor, Feynman reflete sobre a 
sua vida na ciência, a paixão pelas mulheres e pela música, a lembran-
ça da sua participação na construção da bomba atômica, o prazer em 
divertir-se com o seu trabalho, o amor impiedosamente crítico pelo 
Brasil, a impaciência agressiva com as autoridades que manipulam os 
cientistas. Diante da possibilidade da morte, ele declara seu amor à 
vida e à ciência.

A culpa é da ciência? foi o resultado de um processo colaborativo de 
criação, ele nos coloca diante das conquistas da ciência e da tecnolo-
gia, e com humor reflete sobre os benefícios, riscos e responsabilidades 
que tais conquistas nos impõem. A culpa é da ciência? é fruto do pensa-
mento artístico sobre os produtos da ciência e seus desdobramentos 
na vida humana. Uma percepção analógica frente ao mundo digital.

O espetáculo procura dialogar especialmente com a geração nas-
cida sob o signo da era digital e discutir as relações humanas em uma 
sociedade submetida à dependência tecnológica no seu cotidiano. Um 
experimento musical que fala ao homem comum e anônimo que se 
beneficia dos avanços da ciência, mas não questiona as mudanças que 
esses avanços provocam em sua vida de cidadão e nas suas relações 
pessoais. 

Já se imaginaram sem celular e todos os seus recursos, sem cartões 
magnéticos para todas as funções, sem internet para comunicar-se 
com o vizinho ou com o amigo distante. Já se imaginaram num mun-
do sem exames de DNA, sem transplantes e implantes de órgãos, sem 
os sofisticados equipamentos médicos e hospitalares, sem remédios 
de última geração. Imagine a sua casa sem as facilidades dos eletrodo-
mésticos, informatizados ou não. 

A crescente automação pode ser um elemento facilitador das nos-
sas rotinas, mas carrega um potencial de transformação da vida social 
que está para além dos limites da ciência e da sua face mais visível, a 
tecnologia.

Copenhagem é uma trama de suspense, amizade, mistério e espio-
nagem, tendo a questão nuclear, a ética e a responsabilidade dos cien-
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tistas como temas centrais. Fala de um explosivo e misterioso encontro 
que mudou o rumo da história. Em 1941, em plena Segunda Guerra 
Mundial, os pais da física quântica, Niels Bohr — judeu dinamarquês 
— e Werner Heisenberg — alemão encarregado do programa nuclear 
de Hitler — têm uma breve e secreta conversa sobre a construção da 
bomba atômica, em Copenhagen, então sob ocupação nazista.

As diferentes versões deste encontro entre os dois renomados cien-
tistas são revistas com os personagens já mortos, agora com a presença 
de Margrethe Bohr, mulher de Niels. O espetáculo revela as implica-
ções das decisões humanas e um profundo pensar sobre o mundo e 
nossas vidas, usando a ciência como metáfora para fortes emoções. 

Copenhagen é o tema da Tese de Doutoramento em Física, do 
Ins tituto de Física da UFBA, de Alessandro Frederico, Professor da 
Universidade Estadual de Campina Grande (Paraíba). Desde 2009, ve-
nho ajudando-o a formular alguns axiomas da metodologia e episte-
mologia da pesquisa interdisciplinar, que favorece a construção plena 
do perfil humanista, atravessando fronteiras e a divisão dicotômica 
entre as áreas. A Tese de Alessandro é uma desconstrução epistemo-
lógica interessante do velho estruturalismo caduco e reforça o título 
escolhido aqui, que a ciência não é só dos cientistas.
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