aENCIA

E QUALIDADE DE VIDA

A 45~ ReunHio Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para 0
Progresso da Ciencia), que se realiza de 11-16 de julho/93 nas dependencias da Universidade Federal de Pemambuco/Recife,
propOe como tema central de seus debates a rela~ao entre a "ciencia e a qualidade de vida". Sob 0 aspecto filQs6ficotoma-se urn tanto dificil harrnonizar conceitos categoriais Hio diversos como ciencia e qualidade de vida. A ciencia busca enunciar leis objetivas, certas e duradouras inerentes a natureza dos seres, enquanto "qualidade de vida" e urn conceito, sob muitos aspectos, subjetivo, hist6rico e cultural, baseado em espectativas pessoais ou de grupos.
as organizadores da Reuniao da SBPC de julho/93, ao se
decidirem por uma rela~ao entre ciencia e qualidade de vida, certamente foram motivados por vivencias e sensibilidade pessoais que
no dia-a-dia os confrontam com a falta de qualidade de vida de
grande parte da popula~ao brasileira. Neste sentido, ao trazerem
neste ana 0 congresso maximo da sociedade cientffica brasileira para 0 Nordeste, mostraram que nao saD indiferentes a realidade que
os cerca fora dos laborat6rios. Mas sera possivel aos cientistas tomarem como horizonte de suas pesquisas a qualidade de vida? Co,mo seria, na imagina~ao dos cientistas, uma vida com qualidade? E
dificil saber. Por isto, certamente, os cientistas da SBPC alimentarao acalorados debates na tentativa de esclarecer em que consiste
uma orienta~ao da ciencia para a qualidade de vida. Urn debate
destes, de cunho estritamente filos6fico, sera muito frutuoso aos
cientistas, pois lhes permit,ira uma discussao sobre 0 sentido de tudo 0 que estao fazendo. E diffcil que os cientistas cheguem a urn
acordo sobre os atributos necessarios a vida para que ela seja de
qualidade. Que vida esta em questao? A vida presente, ou a vida
das gera~es futuras? 0 padrao de vida do 1<1mundo, ou a vida dos
marginalizados do 3<1mundo? A espectativa de vida dos ricos, ou a
satisfa~ao das necessidades basicas da vida dos pobres e miseraveis?
Nao tenho a impressao que os cientistas estejam dispostos a fazerem uma op~ao preferencial pelos pobres.
o tema central da 45~ Reuniao Anual da SBPC, como se
pode reparar, contem urn potencial politico e ideol6gico elevado

para alimentar debates. 0 que, evidentemente, e positivo, e promete animar bastante 0 encontro de julho na UFPE. Como ja propus
antes, 0 conceito "qualidade de vida" tern forte carga subjetiva. Por
isto, em se tratando de articular a ciencia em fun~ao da qualidade
de vida, e precise que os cientistas dialoguem com seus "patroes":
os politicos e os empresarios. Sera que os donos do poder economico, que pagam a ciencia, tambem possuem interesses humanfsticos, buscando democraticamente orientar os seus neg6cios no sentido de melhorar a qualidade de vida da maioria do povo? E os
polfticos, qual a ciencia que procuram favorecer? A que permite
desenvolver projetos faraonicos e sofisticados ou a que e capaz de
resolver os problemas basicos duma sobrevivencia digna? Tudo isto
exige op~oes, onde entram muitos interesses. Se os cientistas realmente se dedicarem por urn humanismo cientffico, terao que lutar
por prMicas de apoio cientffico, orientadas realmente para projetos
que favore~am a melhoria da qualidade de vida. E isto nao sera facll, pois antes e preciso definir quais os atributos de uma vida com
qualidade. Por enquanto nao ha uma defini~ao da SBPC sobre os
atributos necessarios a vida para que ela seja de qualidade. Os debates de julho, certamente, oferecerao subsidios valiosos para entendermos como a ciencia e os cientistas-humanistas do Brasil pretendem orientar suas pesquisas em fun~ao da qualidade de vida.
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