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Lembra, e bem, Carlos Fiolhais, no seu Blog DE RERUM NATURA1 
“Os poetas sabem muito e o nosso maior poeta, Luiz Vaz de 
Camões, já sabia muito bem que "todo o mundo é composto de 
mudança, tomando sempre novas qualidades" E acrescenta “Toda a 
gente sabe, sem dúvida, distinguir o passado do futuro.”2     
 
Acompanhada pelo José Mário Branco3 reflicto: como as palavras 
são traiçoeiras! Toda a gente distingue o passado do futuro?! Bem, 
em 1978 tive a grata tarefa de ensinar técnicas de tratamento e 
visualização da informação, de suporte ao planeamento e controlo 
da execução de projectos, na Região do Limpopo e Incomati. Os 
formandos, que viriam a ser os técnicos e desenhadores da equipa, 
mostravam, à partida, clara percepção do passado e do presente 
mas não lidavam naturalmente com a noção de futuro a médio ou 
longo prazo. O dia seguinte era o seu horizonte natural na linha do 
tempo... Foi muito o que aprendi com estes meus alunos! E não só 
sobre o tempo, que para cada um de nós é o que é, mas, para 
todos,  dura uma vida, com diferentes formas de a viver…   
 
Sigamos então o falar dos físicos! Continuo a citar Fiolhais: “A diferença entre passado e futuro é descrita por 
uma das mais importantes leis da física, a Segunda Lei da Termodinâmica, o princípio estabelecido nos anos 
cinquenta do século dezanove por Rudolf Clausius e Lord Kelvin (…). Essa lei fala de uma grandeza física – a 
entropia – que mede a desordem (a etimologia da palavra "entropia" remete para "capacidade de mudança") e 
que cresce necessariamente nos sistemas isolados, isto é, os sistemas sem nenhum contacto com o exterior. 
A Segunda Lei da Termodinâmica afirma que a desordem cresce nesse tipo de sistemas. Ocorrem neles de um 
modo espontâneo fenómenos de auto-desorganização. Assim, os sistemas isolados são sistemas a caminho 
da "morte", que é, afinal, o estado de não mudança. Um sistema, depois de "morto", já não muda, perdeu a 
capacidade de mudar. A sua entropia mantém-se depois de ter atingido o valor máximo possível. 
 
Mas há um outro tipo de sistemas. Assim, e em contraste com o caso anterior, num sistema não isolado, isto é, 
um sistema que troca matéria ou energia com o exterior, a entropia ou desordem pode diminuir, o que é o 
mesmo que dizer que a neguentropia (contrário de entropia) ou ordem pode aumentar. Falamos neste caso de 
processos de auto-organização, de que são exemplos paradigmáticos as mudanças que ocorrem nos sistemas 
biológicos do nosso planeta – as plantas e os animais. De facto, esses sistemas são vivos precisamente 
porque são abertos: recebem matéria e energia do exterior e dão também matéria e energia ao exterior. 
Mantêm um contacto permanente e fecundo com o exterior. Os processos de auto-organização são muito mais 
interessantes do que os processos de auto-desorganização: por exemplo, podem prosseguir indefinidamente, 
estabelecendo-se a ordem sem que se atinja um limite. Os sistemas em que ocorrem bem podem chamar-se 
"vivos" (com aspas), mesmo que não sejam os sistemas vivos (sem aspas) que conhecemos no planeta Terra 
e que ainda não encontrámos em mais nenhum outro lugar do nosso Universo.”  
 
Reflicto: muito interessante seria abrir aqui o debate sobre os modelos termodinâmicos como bons descritores 
do “nosso” Universo e de “todos” os tipos de fenómenos que nele ocorrem, como este texto parece induzir. 
Mas onde busco o(s) interlocutor(es)? Por agora prefiro retomar o fio das minhas indagações, a partir de 
algumas respostas provisórias.    
 
De facto, o meu olhar como observadora do que me rodeia, o meu “ponto de vista matemático” leva-me a uma 
aguda consciência de que tudo o que cientificamente afirmo sobre o mundo é apenas uma visão parcial da 
realidade (na medida em que não explica todos os fenómenos e comportamentos observáveis), que apenas 
posso considerar provisoriamente válida, para quem partilha o meu contexto científico e cultural. Dela se partirá 
para saber como tudo o que não está ainda explicado o poderá vir a ser. Assim, cada teoria científica, na sua 
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humana e provisória validade, explica cabalmente apenas certa parcela do observável, em certas condições, 
mas, vale mais que o que explica, pois constitui um sólido esteio para procurar melhor porque é que não 
explica o que sobra.    
 
Em particular e quanto aos seres vivos e aos humanos, já hoje vários autores se apoiam na abordagem da 
Autopoiese, de Maturana e Varela4, para defender como modelos mais adequados à descrição do 
comportamento dos seres vivos e das organizações sociais os sistemas autopoiéticos (não abertos mas semi-
fechados e auto-reprodutivos). Preferindo uma abordagem corrigida, próxima da de Maturana e Varela, 
mantenho, do meu acordo com Fiolhais, que a linguagem sistémica é uma boa base de abordagem da 
mudança, que à mudança se associa o tempo e a des/reorganização e que bem precisamos compreender a 
mudança para sob e sobre ela nos orientarmos. Mas a este tema voltaremos… 
 
Termino com as sábias palavras do Professor Poeta5, que com a Física e a Química ensinou e aprendeu 
 

“OS MEUS OLHOS SÃO UNS OLHOS.  
E É COM ESSES OLHOS UNS  

QUE EU VEJO NO MUNDO ESCOLHOS  
ONDE OUTROS, COM OUTROS OLHOS,  

NÃO VÊEM ESCOLHOS NENHUNS. 
 

QUEM DIZ ESCOLHOS DIZ FLORES.  
DE TUDO O MESMO SE DIZ.  

ONDE UNS VÊEM LUTO E DORES,  
UNS OUTROS DESCOBREM CORES  

DO MAIS FORMOSO MATIZ. 
 

NAS RUAS OU NAS ESTRADAS  
ONDE PASSA TANTA GENTE,  

UNS VÊEM PEDRAS PISADAS,  
MAS OUTROS GNOMOS E FADAS  
NUM HALO RESPLANDESCENTE. 

 
INÚTIL SEGUIR VIZINHOS,  

QUE SER DEPOIS OU SER ANTES.  
CADA UM É SEUS CAMINHOS.  
ONDE SANCHO VÊ MOINHOS  

D. QUIXOTE VÊ GIGANTES. 
 

VÊ MOINHOS? SÃO MOINHOS.  
VÊ GIGANTES? SÃO GIGANTES.” 

 
 

 

PERGUNTAR NÃO OFENDE! … 
DESAPRENDER, SEMPRE! 

QUEM ENSINA QUEM?… 
MUDAR DE VIDA 

INOVAR PARA PERDURAR? 

 

                                                      
4
 Maturana, H. & Varela, F. (1980). Autopoiesis and cognition: the realization of the living.  Dordrecht, Holland: D. Reidel Publishing. 

Maturana, H. & Varela, F. (1987;1992). The tree of knowledge. Boston: Shambhala. 
Maturana, H. & Varela, F. (1988). Reality: The search for objectivity or the quest for a compelling argument. Irish Journal of Psycology, 9 (1), 25-82. 
5
 António Gedeão, Impressão Digital, Movimento Perpétuo, Atlântida Editora, Coimbra, 1956. 

LEIA A PROPÓSITO, NESTE SÍTIO … 
 


