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Existe alguma coisa de vago antes do advento do
céu e da terra. Que calma! Que vazio! Está aí,
solitário imóvel; isso agita-se por toda a parte,
infatigavelmente. Podemos considerar que é mãe
de tudo o que existe sob o céu. Não sei seu
nome, mas chamo-lhe de Tao. LAO-TSÉ (2002)
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3.1 A BUSCA POR UM PRINCÍPIO ORDENADOR

Sabemos bem o que falta ainda à representação científica do mundo um
princípio ordenador capaz de explicar o acréscimo seqüencial da ordem e da
organização no Universo. Temos também nas mãos algumas peças e fragmentos
que não sabemos onde colocá-los: são os paradoxos da física, da biologia e das
ciências cognitivas. A questão é saber se uma nova interpretação preencheria os
espaços ausentes no nosso conhecimento científico do mundo.
A fim de examinar essa questão, vamos resumir a idéia-mestra desses
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paradoxos e tentar em seguida, encontrar a sua verdadeira significação.
No mundo da física, o paradoxo que resulta das experiências da física
quântica diz respeito ao estado das partículas separadas no espaço: esses estados
reconhecem-se estarem, instantaneamente, em correlação.
Partimos, assim, dos seguintes fatos:
Nas experiências da dupla abertura e do feixe separado, alguns fótons
emitidos uns atrás dos outros interferem, quer tenham sido emitidos alguns
segundos antes num laboratório, ou milhares de anos antes em galáxias distantes.
Nas órbitas que rodeiam os núcleos atômicos, os elétrons excluem-se uns
aos outros dentro de níveis de energia sucessivos, segundo o princípio de antisimetria de Pauli, mesmo sem que se produzam entre eles qualquer troca de força
dinâmica.
Aqui são pertinentes as seguintes questões:
Como é que cada fóton pode passar através das duas fendas do
experimento da dupla fenda, se cada um foi emitido como uma única partícula de
energia?
Como uma partícula pode “saber” o estado de outra partícula – visto que
em

supercondutores,

ou

em

volta

de

núcleos,

elas

assumem

estados

correlacionados?
No mundo vivo, certos níveis elevados de divergência e de convergência
são manifestos, ao mesmo tempo no que diz respeito à morfologia dos organismos
individuais e à sua classificação no seio de vastos grupos taxonômicos – embora se
saiba que a evolução não dispõe senão de um tempo limitado e obedece a
processos aleatórios de mutação e de seleção natural, conforme os conhecimentos
científicos atuais.
No interior dos ramos evoluídos que constituem as ordens, sabe-se que os
organismos individuais reproduzem as suas estruturas pluricelulares complexas,
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mesmo que cada uma das suas células não contenha senão um conjunto idêntico de
instruções genéticas, as quais, de resto, não evoluíram através das mutações
aleatórias que dependem de um feliz acaso feito pela seleção natural.
Em face dos fatos expostos, ressalta-se outras questões pertinentes:
Como espécies em sintonia com as condições de seus ambientes
sobrevivem quando expostas a grandes mudanças nesses ambientes, ao invés de
morrerem e deixarem o planeta povoado principalmente por algas e bactérias?
De que forma quase quarenta tipos filogenéticamente distintos de insetos
e animais adquiriram o mesmo gene de controle mestre para construir seus olhos?
Será que eles têm acesso à informação de uma mesma forma ou será um padrão
arquetípico? – ou ainda, têm acesso à informação uns dos outros?
Por que os organismos possuem programas que consertam danos
artificiais usados pela curiosidade dos cientistas em laboratório, quando esses
programas não puderam ter sido naturalmente selecionados em toda a história de
suas espécies?
Como é que as bactérias podem mutar somente seus genes defeituosos –
será que de algum modo elas “sabem” quais deles são defeituosos?
No domínio das ciências cognitivas, as informações são, ao que parece,
ocasionalmente transmitidas por meios que ultrapassam o quadro da percepção
sensorial. Apercebemo-nos que uma tal transferência de informações se produz não
apenas ao nível dos indivíduos, mas também ao das culturas por inteiro, e não
somente entre os povos primitivos, mas ainda na sociedade moderna e mesmo no
rigoroso quadro das disciplinas científicas.
Por isso a relevância de serem abordadas estas questões:
De onde vêm as “memórias de toda a vida”? E aquelas de vidas
aparentemente anteriores? Um cérebro com dez centímetros de diâmetro pode
guardar 2.8x1020 “bits” (ou mais) de informação?
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Por que ao menos, um quarto de todas as pessoas – e não apenas as
sensitivas – têm a habilidade de “ler” algum aspecto da mente da pessoa com quem
estão interagindo?
Como é que uma pessoa pode, espontaneamente, afetar diretamente o
cérebro e a mente de outra pessoa – talvez mesmo “ver dentro” da outra através de
consideráveis distâncias e dizer o que está errado com ele ou ela?
Pode ser possível que muitas pessoas meditando juntas experimentem
algum tipo de consciência coletiva – e que essa consciência coletiva focalizada afete
a condição física de outras pessoas?
Seria mera coincidência que culturas diferentes e muito distantes, assim
como vários ramos da arte e da ciência, produzam admiráveis paralelismos e
“sincronicidades” de tempos em tempos?
O que fazer diante dessas descobertas paradoxais? Impossível limitarmonos em separá-las, porque a maioria delas se produzem em condições reprodutíveis
e algumas foram feitas durante experiências rigorosamente controladas. Em vez
disso, vamos tentar atribuir-lhe uma significação.
Primeiramente, é preciso observar que os paradoxos do mundo da física
abrangem, por um lado, a transmissão da informação entre partículas e, por outro, a
coordenação das duas propriedades. Em certas condições, uma partícula é
imediatamente “informada” do estado de uma outra partícula, mesmo se as duas não
permutarem quaisquer formas conhecidas de energia e se encontrarem situadas em
pontos diferentes do espaço e do tempo. É preciso ressaltar que as propriedades
das principais espécies de partículas, e as das forças da natureza, são coordenadas
com precisão no espaço e no tempo.
Os paradoxos do mundo vivo abrangem a limitação do acaso no processo
da evolução e há necessidade da existência de um fator capaz de inflectir as
probabilidades das variações em favor da ordem e da coerência. Para a geração e a
regeneração, parece que se exige um fator suplementar, que informa as células dos
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organismos pluricelulares da estrutura dinâmica que caracteriza todo o organismo. A
níveis mais elevados de organização, um fator de informação análogo é necessário
para explicar a adaptação dos organismos a um meio instável que oferece alguns
“nichos ecológicos” variáveis.
Os paradoxos da experiência humana têm-se limitado à transmissão da
informação entre indivíduos ou grupos de indivíduos em condições que ultrapassam
os limites dos órgãos dos sentidos – mas também, parece, os do espaço e do
tempo.
Trata-se, pois, de enigmas sérios que precisam ser examinados com
cuidado. Não deixam de ter precedentes: o papel da natureza é o de ser misteriosa,
tal como o papel da ciência é elucidar os mistérios. Mas a ciência deve representar
esse papel com delicadeza. De tempos a tempos, é necessário nos inclinar sobre
certas teorias que constituem inovações fundamentais. É esse certamente o caso
que diz respeito aos paradoxos sobre os quais acabamos de falar. Para resolver
esses enigmas, é necessário vislumbrar a chegada de inovações fundamentais nas
teorias atualmente admitidas.
A física. A menos que sejam abertos caminhos a novas perspectivas que
permitam aperfeiçoar as suas teorias fundamentais, as interações à distância, as
propriedades ao mesmo tempo ondulatórias e corpusculares da matéria, as
correlações não-dinâmicas, etc., impedirão os físicos quânticos de triunfar da
filosofia do “dragão que fuma”. E, ultrapassar as “observações” e “fenômenos” para
se agarrarem às realidades das próprias coisas observáveis.
A biologia. Os biólogos enfrentam uma necessidade correspondente de
inovação nas suas teorias. A geração, a regeneração e a evolução dos organismos
complexos constituirão sempre um “problema de forma”, uma vez que os
investigadores, nas suas explicações, não conseguirão ir além do mecanismo
genético dos organismos individuais tomados isoladamente. E enquanto durante
muito tempo se acreditar que a evolução assenta inteiramente sobre os processos
aleatórios da mutação e da seleção natural, os biólogos não terão condições de
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explicar a lógica e a complexidade observadas na natureza.
As ciências cognitivas. As ciências “suaves” centradas sobre a psicologia
e o próprio ramo “duro” da neurofisiologia encontram-se confrontadas perante um
desafio fundamental: reconhecer alguns fenômenos que não podem explicar-se pela
tese clássica de que, tudo o que está na mente, deve aí ter entrado graças aos
órgãos dos sentidos. Nessas ciências é preciso vislumbrar e estudar com muita
seriedade a existência de canais de comunicação entre o cérebro e o mundo, canais
que poderiam conduzir a outros cérebros, ou mesmo a outras culturas.
Esses paradoxos têm em comum uma significação de base. A conclusão
para a qual tendem é a de que “as coisas e os acontecimentos deste mundo estão
em relação mais estreita do que temos tendência para pensar”.(LASZLO:1993). É
pertinente vislumbrar a existência de um fator que estabelecesse certas conexões
em todos os domínios da natureza, tanto no da física como no dos seres vivos. Na
ausência de conexões desse gênero, nada de mais interessante do que o hidrogênio
e o hélio teriam ocorrido no Universo; a presença de sistemas complexos, como os
que são necessários à vida, deveria então ser atribuída a um acaso inconcebível,
talvez mesmo ao desejo de um criador onisciente. A evolução dos sistemas vivos, a
sua geração, a sua regeneração e a comunicação que existe entre eles – incluindo a
comunicação direta entre os humanos – todos esses fatos continuariam a suscitar o
espanto, os arrebatamentos poéticos ou a crença religiosa, mas não constituiriam
um objeto de conhecimento científico.
Em contrapartida, se os cientistas admitissem a existência de um fator de
interconexão nas suas teorias, um bom número dos paradoxos que aqui
examinamos poderiam estar resolvidos. E essa solução poderia oferecer-nos, talvez
ao mesmo tempo, uma explicação do princípio ordenador que faz ainda falta nas
teorias científicas unificadoras.
As questões levantadas acima têm uma resposta comum, pois os enigmas
e paradoxos a que se referem têm a mesma base. Tudo o que questionamos aqui é
possível, desde que haja interconexões sutis e contínuas entre as coisas e os
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eventos que coexistem no universo. Se for assim, micropartículas podem ser
“informadas” do estado umas das outras dentro de dados sistemas de coordenadas;
o genoma de organismos vivos pode estar ligado com os aspectos relevantes do
meio ambiente. E cérebros e mentes humanas podem comunicar-se uns com outros,
por meios não-locais, através do tempo e do espaço.
Já é hora de admitir que existe um fator de conexão espaço-temporal nos
vários domínios da natureza - físico, biológico e psicológico. Na ausência de
interconexões, não podemos esperar que nada mais interessante do que hidrogênio
e hélio tenham sido produzidos pelo universo físico.

A presença de sistemas complexos, como o dos seres vivos, deve
ser creditada a um insondável golpe de sorte ou à vontade de um
Criador onipotente. Do mesmo modo, a evolução dos sistemas
biológicos, e, sua geração e regeneração, necessitariam para sua
explicação de “planos de construção”, ou outros fatores metafísicos.
Ao invés de conceitos científicos razoáveis, enraizados na
observação e na experiência. E se nós não reconhecermos a
possibilidade de interconexões espontâneas entre mentes humanas,
muitos dos mais fascinantes aspectos da experiência humana teriam
que ser ignorados, ou descartados como superstição e fantasia
(LASZLO:1993).

Encontrar esse fator de conexão na natureza é uma árdua tarefa. Não
está, entretanto, além do alcance da ciência. Vejamos de que modo os cientistas
podem abordar melhor a questão.
A abordagem tem que ser metódica e cuidadosa. O melhor poderá ser
segmentar a questão em três problemas mais básicos.
O primeiro é saber se as interconexões universais podem existir na
natureza. Essa é uma questão de princípio: ela se refere à coerência intrínseca e ao
significado

do

próprio

conceito.

Se

essa

questão

pede

ser

respondida,

afirmativamente, poderemos então, passar para a próxima questão: será que essas
interconexões realmente existem na natureza? Essa questão, por sua vez, significa
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analisarmos as evidências existentes, e, ver se elas permitem identificar coisas e
eventos que podem ser os transmissores naturais das interconexões universais. Ao
encontrarmos um fator no mundo real que possamos identificar como o portador e
transmissor das interconexões, poderemos então dar a ele um nome e uma
identidade, de modo que ele passe a fazer, legitimamente, parte de nosso
conhecimento do universo.

3.1.1 Conceito de Campo

Poderia existir um fator de interconexão universal na natureza?
Para começar essa pesquisa preliminar devemos lembrar-nos de que as
interconexões universais referem-se a ligações entre coisas e eventos, tanto no
espaço quanto no tempo.
Com relação às ligações no espaço, devemos ter em mente que se um
evento A num ponto do espaço está conectado com um evento B num ponto
diferente - haverá então “alguma coisa” que conecte A com B. Essa alguma coisa
será melhor compreendida como um meio contínuo que se alonga entre A e B. Na
ciência, o conceito utilizado como meios contínuos deste tipo é o de campo.
Os campos não são comumente observáveis em si; apenas os seus
efeitos o são. Assim os campos são como redes superfinas. Se as linhas da rede
são mais finas do que o olho nu pode distinguir, não será possível ver a rede em si
mesma sem a ajuda de instrumentos adequados; podemos, entretanto, ver os nós
onde várias linhas se juntam. Os nós parecem flutuar no ar mas, na verdade, estão
interligados pelas malhas da rede, de modo que quando um deles se move, os
outros o acompanham.
Quando o movimento de um nó está interligado com o movimento de
vários outros, podemos supor que uma rede correspondente está conectando-os. E
se os nós não se movem de um modo estritamente mecânico, a rede deverá, então,
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apresentar uma certa elasticidade – um conceito familiar na física moderna.
Na física contemporânea vislumbram-se diversos tipos de campos, mas
nem todos eles revelam-se pertinentes no que diz respeito às conexões que
procuramos. Os campos criados localmente por certos corpos derivam desses
corpos e os seus efeitos diminuem à medida que deles se afastam. Esses campos
incluem o campo de um fluido em movimento, os campos elétricos e magnéticos que
envolvem os corpos carregados eletricamente, e o campo que se encontra no
interior de um sólido comprimido.
Existem, todavia, campos cuja existência não depende de corpos
localizados no espaço - os campos de radiações e diversos campos nucleares. O
campo eletromagnético de Maxwell pertence a essa categoria: o campo existe em
todos os pontos do espaço, independentemente da presença de partículas e de
corpos formados de partículas. Os campos quânticos das novas teorias unificadas
são também universais: engendram certas partículas por interações específicas e
não são originados por elas.
O que Einstein afirmava a propósito dos campos que transformam a nossa
concepção da realidade, é pertinente. Os campos são reais, e possuem uma
importância fundamental na física contemporânea. A teoria da relatividade geral de
Einstein requer já, que se representem os campos de uma forma realista. Ao
considerarmos essa teoria como uma descrição da realidade física, o continuum
espaço-tempo a quatro dimensões é mais do que uma abstração geométrica.
Constitui um campo atravessado pela luz, e os fótons, os quanta de luz, são ao
mesmo tempo ondas e partículas.
No entanto, as ondas não podem existir fora do meio que as transmite e
por isso não se pode, de maneira realista, conceber os fótons a não ser como uma
propagação no campo do espaço-tempo. Por conseguinte, o continuum do Universo,
bastante estruturado geometricamente, nada tem a ver com as noções vulgares de
espaço e de tempo, e conceber o espaço-tempo como uma simples combinação do
espaço e do tempo é, certamente, um mal-entendido.
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O mesmo se pode dizer do campo quântico, dado que nenhuma das
partículas conhecidas teria qualquer significação, a não ser enquanto manifestação
dos campos de energia subjacentes. O elétron, por exemplo, é matematicamente
definido como uma partícula pontual (partícula sem dimensões espaciais), mas uma
tal partícula não poderia agir no espaço sem que, aí ela verdadeiramente se
encontrasse. E, no entanto, os elétrons atuam no espaço: como o fazem todas as
outras partículas da mesma carga, eles repelem-se. Na física clássica, essa repulsa
foi descrita em função do campo eletromagnético, enquanto na teoria dos quanta ela
é descrita por uma troca de fótons no interior desse campo quântico.

3.1.2 O Conceito de Memória Holográfica

O segundo elemento do princípio ordenador aqui investigado é o laço que
relaciona os acontecimentos através do tempo. Nesse sentido, se o passado está
ligado ao presente, deve, pois, de alguma forma ser armazenado. Eis o que sugere
haver na natureza alguma coisa de análogo, como a memória. Sabemos que os
seres humanos têm uma memória, como outras criaturas vivas, mas será que o
mundo inorgânico tem uma e será também esse o caso do Universo visto no seu
conjunto?
À primeira vista a memória parece limitar a discussão à mente humana.
Porém, examinando mais atentamente, a memória na realidade é um conceito muito
amplo, com aplicações nos mundos físico e biológico, além do humano. Enquanto
nos seres humanos a memória está associada à mente, existem formas não mentais
de memória no mundo físico e na natureza viva.
O mais simples dos organismos vivos guarda algumas impressões sobre o
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seu ambiente: ele possui alguma variedade de memória embora não possua um
sistema nervoso, mente ou consciência. Mesmo um filme exposto tem memória: ele
“se lembra” do padrão de luz de várias intensidades que alcançou a sua superfície
através das lentes da câmara. E o computador que processa o texto que está sendo
escrito agora, também tem memória – e uma forma de lógica e de inteligência –
embora ele não tenha mente e consciência.
Entretanto é o tipo de memória associada ao holograma que mais
provavelmente poderá explicar as interconexões de tipo universal da natureza.
Consideremos o holograma. Basicamente, é um padrão de interferência
de onda produzido por dois raios cruzados de luz armazenados numa placa ou filme
fotográfico. Um raio alcança a placa diretamente enquanto o outro é espalhado em
volta do objeto a ser reproduzido. Os dois raios interagem e os padrões de
interferência guardam as características da superfície a partir da qual um dos raios
foi refletido. Como o padrão de interferência se espalha sobre toda a placa, todas as
suas partes recebem informações sobre a superfície refletida pela luz do objeto. Isto
significa que o holograma guarda informação distribuída.
Como todas as partes do holograma recebem informações sobre todas as
partes do objeto fotografado, a imagem completa em 3-D pode ser recuperada
reconstruindo-se os padrões de interferência de onda guardados em qualquer parte
da placa – embora quanto menor a parte utilizada na reconstrução da informação,
mais confusa a imagem. Já que duas ou mais partes da placa holográfica podem ser
vistas simultaneamente, observadores em localizações diferentes podem ter a
mesma informação ao mesmo tempo.

Além do fato de ser distribuída o registro de informação holográfico
é extremamente denso: uma pequena porção de uma placa
holográfica pode conservar uma enorme variedade de padrões de
interferência de onda. Segundo algumas estimativas, todo o
conteúdo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos poderia
ser guardado em um meio holográfico múltiplo, superposto, do
tamanho de um cubo de açúcar. (TALBOT:1991)
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Essas propriedades do registro holográfico de informações sugerem que
os tipos de conexões temporais que poderiam existir na natureza provavelmente
serão semelhantes a um holograma. A natureza poderia muito bem ter uma memória
holográfica.
A memória holográfica da natureza não poderia existir em um espaço
vazio – ela teria que se basear num meio contínuo que transportasse os padrões
holográficos de interferência de onda. Isto significa que a memória da natureza
necessitaria de um campo que conservasse e transmitisse as informações
holográficas. (LASZLO: 1993).
O modo como o holocampo do universo poderia guardar e transmitir a
informação pode ser ilustrado com o exemplo dos navios no oceano. Os cientistas
descobriram que a superfície dos corpos líquidos – mares, lagos, lagoas – é muito
rica em informações. Os padrões de onda liberam informações com a passagem de
barcos ou navios, a direção do vento, o efeito das marés e vários outros fatores que
anteriormente perturbaram a superfície líquida. Os padrões de onda podem ser
conservados por horas e às vezes por dias depois que os navios se foram. Na
verdade, os padrões podem ser vistos a olho nu quando o mar está calmo e se
estamos a uma distância suficiente, como o alto de um penhasco ou dentro de um
avião. Embora por fim as ondas desapareçam com a ação combinada da gravidade,
do vento e das marés, enquanto elas persistem podem dar informações sobre tudo
que aconteceu na superfície daquela área do oceano.
Os padrões de interferência de onda guardam informações sobre a
velocidade, o tamanho e outros fatores ligados aos barcos e navios que navegaram
naquela região do oceano. Os padrões não apenas guardam informações passivas
sobre esses navios; eles também influenciam de modo sutil sua passagem. O efeito
das ondas é real. Esses efeitos são normalmente pequenos: num grande navio,
dificilmente, percebe-se a elevação ou inclinação causada pelo rastro de um outro.
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Mas ela também pode ser dramática, como qualquer um que tenha velejado num
pequeno barco próximo a um navio de cruzeiro pode testemunhar.
Perceptível ou não, a passagem de um navio sempre afeta a passagem
dos outros. Esse fato é fundamental para que se compreenda como um campo
interconectado poderia transmitir informações de algo ou evento para outro. As
coisas que existem no espaço e no tempo produzem frentes de onda no campo, que
se encontram e interferem umas nas outras. Os padrões de onda produzidos neste
processo influenciam as próximas aventuras das coisas que as criaram. Mas elas
não influenciam apenas as coisas que criaram uma onda particular, mas todas que
criaram ondas que entram dentro do padrão total de interferência. Graças à
superposição das ondas dentro dos padrões de interferência, no contínuo
alongamento do campo cada coisa e evento influenciam todas as outras coisas e
eventos.
Um duplo “processo de tradução” ocorre aqui, primeiro uma tradução das
coisas tridimensionais em ondas e das ondas de volta para as coisas
tridimensionais. Colocado de outro modo, temos uma transformação do domínio
espacial para o espectral (ondas) e novamente do domínio espectral para o espacial.
A matemática dessas transformações é bem conhecida: ela é a obra do matemático
francês Jean-Baptiste Fourier.

No final do século XIX Fourier demonstrou que qualquer padrão no
espaço tridimensional pode ser analisado em um conjunto de
oscilações periódicas e regulares que diferem apenas na freqüência,
amplitude e fase. Formas específicas de ondas – as “transformadas
de Fourier” - podem ser representações exatas de objetos
tridimensionais. "Transformadas de Fourier” são básicas para a
holografia. Um holograma ao criar um padrão no espaço é
transformado numa série de ondas e cada uma tem uma freqüência
e amplitude características. Diferentemente da fotografia, um
processo holográfico não mapeia os contornos de objetos num filme
ou placa. Ao invés disso ele mapeia os padrões de interferência
criados pelas ondas. (LASZLO: 1993)
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Quando um barco ou navio cria ondas na superfície do mar, ele cria
“transformadas de Fourier” de seu impacto na superfície. O impacto é registrado na
forma de uma onda que se espalha atrás dele. Por sua vez, esses rastros têm
impacto sobre outros barcos e navios que cruzem essa superfície, de modo que a
onda “transformada de Fourier” criada pelo primeiro navio se traduz novamente em
movimento no espaço tridimensional do mar. Quando muitos navios o cruzam, a
superfície se torna um complexo holograma. Esse holograma guarda o movimento
dos navios na superfície e a posição e a forma das ilhas que saem do mar.
Enquanto que para o olho não treinado a superfície não passa de um amontoado de
padrões de onda, há pessoas que vivem no mar que aprenderam a ver um sentido
preciso nelas. Os polinésios, por exemplo, navegam em torno das pequenas ilhas de
sua parte do Pacífico lendo o padrão das ondulações em torno delas. As ondas
refletidas pelas costas de uma ilha criam um padrão de interferência que reflete a
localização e a forma da ilha. Quando há muitas ilhas, os padrões de interferência a
sua volta tornam-se complexos: eles guardam a posição e a forma de cada uma das
ilhas. Pela amplitude e direção das ondas os hábeis navegadores polinésios
deduzem a posição de seu barco em relação às ilhas em torno. Eles sabem como
“ler” as ondas que balançam o seu barco.
Do mesmo modo que uma parte do mar transmite informações sobre
todas as coisas que afetam a sua superfície, um campo contínuo na natureza
poderia transmitir informação sobre todas as coisas e eventos que acontecem nessa
parte do universo. Esse sutil holograma poderia guardar interconexões espaciais e
temporais de todos os tipos. As conexões espaciais, como vimos, requerem a
disponibilidade simultânea de informação em diferentes localizações espaciais.
Como a informação num campo holográfico é distribuída, ele pode atender esse
requisito. Conexões no espaço também requerem a conservação duradoura de uma
imensa quantidade de informação e o campo holográfico pode satisfazer também
essa exigência.
Diante do pressuposto de que um holocampo pode existir na natureza,
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esta é a questão: ele existe, realmente? Para respondê-la é preciso considerar as
observações relevantes e as evidências experimentais.

3.1.3 O Vácuo Quântico

Uma das surpresas deste século experimentalmente verificada, foi a
descoberta de que o espaço-tempo é composto por grandes quantidades do que se
chamou energias potenciais. Os físicos calculam que a quantidade dessas energias
ultrapassa de longe a das energias convencionais. O Universo encerra um mar de
energia vasta e profunda no interior do qual as partículas quânticas revelam ser
aspectos particulares.
Numa primeira aproximação, o reservatório potencial do universo parece
infinito. No entanto, se levarmos em conta que as partículas são delimitadas no
espaço e no tempo (elas não podem ser mais pequenas do que o comprimento de
Planck, nem terem uma duração de vida inferior ao tempo de Planck), podemos
considerar as dimensões desse mar de energia potencial como se tivesse uma
quantidade infinita.
A quantidade obtida é enorme e o universo observável da energia-matéria
atualizada parece flutuar como uma poeira fina na superfície desse mar profundo.
A descoberta das energias potenciais escondidas pelo espaço-tempo
sugere a existência de um substrato que banharia o Universo para lá do nível dos
quanta.
Vários

investigadores

começaram

a

conceber

algumas

teorias

subquânticas, entre eles John Wheeler que, na obra Geometrodynamics (1962)
postula o conceito de hiperespaço que permite teoricamente conexões instantâneas
entre todos os elementos do universo sem as limitações einsteinianas da velocidade
da luz (apud GROF, 1988).
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A “física do vácuum”, diz Wheeler, “encontra-se no centro de todas as
coisas ” (apud LASZLO, 1993).
Heisenberg postulou o conceito de “Potentia”, que seria o domínio
transcendente das ondas de probabilidade da física quântica. (apud GOSWAMI,
1998).

3.2 TEORIA DO HOLOMOVIMENTO DE DAVID BOHM

O físico David Bohm foi o pioneiro na década de 50 com sua teoria das
variáveis ocultas, evoluiu depois para teoria do holomovimento, quando postula que
cada parte do Universo contém todas as informações presentes em todo o cosmo.
Essa afirmação seria descartada de imediato, não fosse a estatura científica de
David Bohm, seu principal proponente. Bohm, ex-colaborador de Einstein, foi
Professor de Física Teórica no Birkbeck Colege, da Universidade de Londres. Ele é
considerado, na modernidade, um dos maiores físicos teóricos.
BOHM (1988) sustenta que a informação referente a todo o universo está
contida em cada uma de suas partes. Há, diz ele, um assombroso exemplo desse
princípio na fotografia: o holograma.
Bohm propõe que o universo é construído com base nos mesmos
princípios do holograma. Sua teoria apóia-se em conceitos derivados da física
moderna. Na visão da física moderna, a velha visão clássica de “pequenos
fragmentos e blocos de construção” deu lugar ao conceito de padrão, processo e
inter-relação.
O aspecto do mundo que, normalmente percebemos é, porém, o das
partes isoladas. Para as pessoas, as coisas parecem desconexas e sem relação
entre si. Contudo, essa é uma ilusão e uma distorção intrínseca do mundo.
Essa unidade, diz BOHM (1988), está “contida” no universo. Ela é uma
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expressão de uma ordem implícita – ou, como diz Bohm, uma ordem “implicada”.
Como essa ordem é introduzida no mundo? Através das maneiras já descritas pelos
físicos: através de ondas eletromagnéticas, ondas sonoras, feixes de elétrons e de
numerosas outras formas de movimento. O comportamento de todas essas formas
de movimento constituía ordem implicada na natureza e, para enfatizar-lhe a
totalidade contínua, Bohm afirma que aquilo que “transmite” a ordem implicada é o
“holomovimento” – que é, em si mesmo, uma totalidade não dividida.
Os cientistas, obviamente, selecionam certas facetas do holomovimento
para estudo: elétrons, fótons, sons, entre outros.

De modo geral, porém, todas as formas do holomovimento fundemse e são inseparáveis. Assim, em sua totalidade, o holomovimento
não está absolutamente limitado de qualquer maneira específica.
Ele não precisa se conformar a nenhuma medida particular. Assim,
o holomovimento é indefinível e imensurável (BOHM, apud
DOSSEY, 1982).

Para exemplificar de que modo a ordem pode ser oculta ou encoberta,
tornando-se, assim, invisível ao olho, Bohm usa um exemplo simples. Imagine-se
dois cilindros concêntricos de vidro com um fluido viscoso, como a glicerina, no
espaço entre eles.
Esse aparelho pode ser rodado mecanicamente, bem devagar, de modo
que não ocorra nenhuma difusão da glicerina. Suponha que se coloque uma gotícula
de uma tinta preta insolúvel na glicerina e comece-se a girar o sistema muito
lentamente.
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Figura 1- Aparelho de Bohm para exemplificar o “salto” da ordem
implícita para a ordem explícita. Fonte (ZUKAV, 1989)

A gotícula preta transformar-se-ia aos poucos em um tênue fio até tornarse invisível. Se o aparelho girasse no sentido oposto, a gotícula de tinta preta iria
gradualmente reconstituir-se, tornando-se novamente visível a partir do fio preto
invisível. A gotícula de tinta primeiramente ficou encoberta, invisível a olho nu. Ela
não era parte da realidade exposta que seríamos capazes de conhecer. Contudo,
ele ainda estava presente num sentido implicado, e a inversão do sentido da rotação
do cilindro de glicerina tornou-se explicada, visível aos nossos sentidos.
Para Bohm, ordem e unidade estão espalhadas pelo universo de uma
maneira que foge aos nossos sentidos. Elas fazem parte de uma ordem implicada
que, embora oculta, constitui um aspecto fundamental da realidade. Da mesma
forma que a ordem e a organização estão espalhadas por todo o holograma, cada
parte do universo contém informações suficientes para reconstituir o todo. A forma e
a estrutura do mundo todo estão encobertas dentro de cada parte.
É importante não subestimar a seriedade que Bohm pretendeu imprimir às
suas descrições. Para muitos pesquisadores na área da física, esses conceitos são
conclusões que decorrem inevitavelmente da mecânica quântica e da relatividade.
Elas não são apenas devaneios poéticos ou metafóricos a respeito do modo como o
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mundo se comporta (apud DOSSEY, 1982).
É fundamental, também, apreciar o escopo dessas implicações.
Freqüentemente, admitimos que a física quântica aplica-se apenas ao domínio
diminuto da natureza – elétrons, prótons etc.; e que a relatividade só está
relacionada com objetos concretos e de proporções cósmicas – estrelas, galáxias,
nebulosas, entre outros. Mas o ponto sustentado por Bohm é que nos situamos bem
no meio desses fenômenos.

Essencialmente, todo o universo (com suas “partículas”, incluindo as
que constituem os seres humanos, seus laboratórios, instrumentos
de observação, entre outros) precisa ser compreendido como um
todo não dividido, cuja análise em partes separadas e
independentes não deve ser considerada algo de importância
fundamental. (BOHM: 1988).

Indo mais longe, Bohm sugere que os hologramas possam ser ubíquos na
natureza. Embora eles sejam produzidos artificialmente a partir de suas frentes de
interferência de ondas de luz coerente, incidindo sobre uma chapa fotográfica, é
possível que esse fenômeno geral possa ser registrado de outras maneiras. Afinal,
a luz é apenas uma expressão do fenômeno ondulatório. As ondas são algo comum
na natureza, e o holomovimento de Bohm apresenta muitos tipos de fenômenos
ondulatórios. Feixes de elétrons poderiam produzir hologramas, assim como ondas
sonoras ou “qualquer forma de movimento”, e incluirem “movimentos conhecidos e
desconhecidos”. O universo está repleto de formas ondulatórias; e, quem sabe,
sugere Bohm, talvez vivamos em um universo holográfico: o holoverso.
Quais são as implicações de um universo holográfico – um holoverso –,
onde miríades de formas de ondas colidem e interferem umas com as outras,
criando padrões de infinita complexidade? Como os seres humanos poderiam
compreender essa dança caótica? Primeiramente, precisamos compreender que, de
acordo com a física moderna, o homem é parte dos processos do universo.
Conforme diz Bohm, o universo como um todo inclui todas as partículas: tanto
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elétrons como seres humanos, seus laboratórios e seus instrumentos de
observação. Se o universo é essencialmente caótico, é provável que nós, na
condição de partes que o constituem, partilhemos o caos; mas é muito claro para a
maioria de nós que existe pelo menos um limite para o caos – isto é, podemos
encontrar sentido nas coisas, podemos compreender. Nós obviamente temos a
capacidade de extrair do mundo padrões e processos compreensíveis.
Afirma BOHM (1988):

Assim, se todas as ações são na forma de quanta isolados, as
ações recíprocas entre as diversas entidades (elétrons, por
exemplo) constituem uma única estrutura de elos indivisíveis, de
modo que todo o universo tem de ser pensado como um todo
contínuo. Nesse todo, cada elemento que podemos abstrair no
pensamento mostra propriedades básicas (onda ou partícula etc.)
que dependem de seu ambiente global de um modo que se
assemelha muito mais à relação entre os órgãos de um ser vivo do
que à ação mútua entre as partes de uma máquina. Ademais, a
natureza não-local e não-causal dos relacionamentos entre
elementos distantes um do outro obviamente viola os requisitos de
separação e independência dos constituintes básicos, coisa que é
fundamental para qualquer abordagem mecaniscista.

Explica FIALHO (1998):
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A Mecânica Quântica, segundo Bohm, não seria uma Teoria, mas
um algoritmo para se calcular certos resultados, não nos oferecendo
uma maneira de explicar ou de interpretar esses resultados. A
descrição matemática básica do movimento na Mecânica Quântica
não seria outra coisa que não a descrição matemática do
holomovimento. Mas o que provoca esses desequilíbrios? Que
vento é esse a soprar os mares tranqüilos da Ordem Implícita? Para
David Bohm, a Ordem Super Implícita seria o Princípio Ordenador
que atuaria na ordem imediatamente inferior. A relação Ordem
Super Implícita / Ordem Implícita / Ordem Explícita, seria
semelhante à relação consciência / energia / matéria... Bohm sugere
que as formas dos organismos se originam na Ordem Implícita. Uma
forma se desenvolve mediante o processo de “projeção”, a onda que
se projeta da totalidade do oceano, “injeção”, a onda mergulha e
desaparece no oceano, “re-projeção” e “re-injeção”. Temos aí
estabelecida uma nova forma de se postular o princípio da vida
morte vida. No nível mais profundo, da Ordem Implícita, os eventos
e as coisas existem numa totalidade absoluta, não há nem espaço e
nem tempo, compreendendo nossa experiência física, psicológica e
espiritual. A fonte dessas experiências reside numa dimensão ainda
mais sutil, denominada de Ordem Super Implícita. Para além dessa
poder-se-ia postular muitas outras “ordens” semelhantes
mergulhando-se numa fonte ou esfera infinita, n-dimensional”.

Como

parte

do

holoverso,

nós

próprios

teríamos

características

holográficas que nos permitiriam compreender o universo holográfico? Essa
pergunta foi respondida afirmativamente pelo neurofisiologista K. PRIBRAM (1971),
de Stanford. Numa tentativa de explicar observações fundamentais sobre a função
humana, que durante décadas intrigaram os neurofisiologistas, Pribram chegou a
uma proposta radical: o holograma é um modelo da função cerebral. Em essência, o
cérebro é “a chapa fotográfica” na qual está codificada a informação no universo.
Quando as propostas de Bohm e Pribram são reunidas conceitualmente,
surge um novo modelo do homem: usamos um cérebro que codifica informações
holograficamente; e trata-se de um holograma que faz parte de um holograma ainda
maior – o próprio universo. A respeito da hipótese de Pribram voltaremos a ela no
próximo tópico.
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3.3 A HIPÓTESE DA DINÂMICA SUB-QUÂNTIDA (DSQ)

Um outro autor bastante fértil neste assunto é Ervin Laszlo, autor no qual
nos baseamos para escrever este e o próximo tópico, cujas idéias utilizamos como
fonte de destaque. Ele considera a energia fundamental do Universo, o vacuum
quântico como um campo interativo. Os físicos sabem que tem uma estrutura
complexa e que produz algumas excitações virtuais: mas também as vislumbramos
como um meio turbulento que se subentende no Universo observável. (LASZLO:
1993).
A hipótese DSQ sugere que um aspecto do universo físico é inacessível
mesmo na observação através dos próprios instrumentos. Isso não rejeita essa
hipótese no domínio da metafísica: as regiões efetivamente observáveis do Universo
não constituem o Universo inteiro.
Não dissociamos a realidade do Universo em dois planos ou duas
dimensões, um mais real do que o outro, afirmamos simplesmente que todos os
domínios da realidade aos quais denominamos “Universo” não se mostram
acessíveis à observação. Certos domínios devem ser deduzidos daqueles que são
observáveis, como, por exemplo, a existência de certas estrelas e planetas não
observáveis é deduzida pela deslocação irregular de estrelas e de planetas
observáveis.
A impossibilidade de observar o nível físico que subentende o Universo
não é uma misteriosa característica metafísica, mas antes uma incapacidade de fato
para os observadores. Os próprios observadores humanos fazem parte do domínio
observável do Universo, mas esse domínio é um produto do domínio inobservável.
Para um observador colocado ele mesmo no domínio observável, o meio que o
subentende e o engendra constitui uma presença sutil que não pode conhecer
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senão diretamente através dos seus efeitos.
Os efeitos indiretos são observáveis e essas observações permitem
alcançar assim um conhecimento do domínio inobservável que os produz.
Se esses efeitos pudessem ser inteiramente explicados em referência ao
domínio observável, o discurso de Occam (que nos diz que os conceitos teóricos
não devem ser multiplicados para lá do que é absolutamente necessário) poderia
impedir-nos de fazer uma tal suposição. Mas se os efeitos em questão provocam
certos enigmas e paradoxos quando se refere unicamente ao domínio observável,
uma suposição que estivesse além desse domínio poderia justificar-se e tornar-se
mesmo necessária.
Este suposto fator ordenador seria o holocampo criado pela interação de
coisas e evento no espaço e no tempo com o insondável mar de energia do vácuo.
Esse holocampo universal (LASZLO, 1993) denomina de campo sub-quântico.
O domínio observável do Universo ele denomina de universo atualizado. O
domínio não-observável é aquele que os físicos chamam de vácuum quântico e que
ele considera como campo sub-quântico no seio do qual todos os acontecimentos
que se produzem no Universo encontram a sua origem e as suas conexões.

LASZLO (1993) esclarece ainda que:

No seio do campo sub-quântico, observamos duas espécies de
propagação: as correntes primárias e as frentes de ondas
secundárias. As primeiras constituem o próprio movimento dos
quanta. As segundas constituem o registro do movimento dos
quanta e, por conseguinte, do comportamento de todas as
configurações feitas pelos quanta. A propagação dessas ondas
secundárias não está limitada pela velocidade da luz. Essa
propagação deve ser superior, e do ponto de vista da nossa
experiência, quase instantânea.

Os esquemas que resultam da interferência da frente de ondas
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provocadas pelo movimento dos quanta constituem um registro quase instantâneo
de tudo o que ocupa lugar no Universo atualizado.
O campo que, do ponto de vista do Universo atualizado, registra as
trajetórias, os movimentos dos quanta e dos sistemas de quanta é um campo de
memória e de informações. O feedback proveniente deste campo participa na
determinação dos acontecimentos quânticos e supra-quânticos, no espaço e no
tempo.
O campo sub-quântico, segundo LASZLO (1993):

Não é, portanto, o campo sub-quântico na realidade independente
do observador; é antes a face subjetiva mas nem por isso menos
real do campo: aquela que atua sobre os quanta e as configurações
supra-quânticas e transmite alguns sinas sutis. Trata-se de um
feedback de informação que se produz no campo sub-quântico
sobre o universo atualizado. Trata-se de um feedback de informação
no sentido específico do termo; nesse caso, a informação “in-forma”,
ou seja, cria uma forma, o receptor. Isso transforma os processos
estocásticos orientados, não para a diversidade ilimitada e
incoerente, mas para certas formas e níveis de ordem sempre mais
elevadas. O universo atualizado das matérias-energias e o campo
sub-quântico co-evoluem, um no domínio espaço-temporal e o outro
no domínio virtual.

Com essa hipótese da dinâmica sub-quântica, Laszlo procura lançar luz
sobre os enigmas e paradoxos da física, da biologia, da consciência e da
cosmologia. No próximo capítulo veremos mais detalhes com relação ao domínio
das ciências cognitivas.
Um outro físico contemporâneo, GOSWAMI (1998), lança a hipótese do
funcionalismo quântico auto-referente fundamentado na ontologia Monista Idealista.
Alicerçado no formalismo matemático e na física quântica, procura demonstrar que o
Universo é matematicamente inconsistente sem a existência de um conjunto
superior. Fundamenta-se a afirmação de que é a consciência não-local que cria a
matéria, e não o contrário, como até hoje se acredita dentro do paradigma
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mecanicista. Neste caso, o fator ordenador seria a consciência não-local. Ele afirma
que essa abordagem resolve os paradoxos encontrados pelos físicos quânticos bem
como outros enigmas da natureza. Ele, demonstra, inclusive, que a visão idealista
não exclui o paradigma mecanicista, mas, o inclui como aspecto parcial de um
contexto mais abrangente de conhecimento sobre o Universo.
Esta área de estudo, a busca de um fator ordenador, se revela uma das
mais férteis e promissoras para a ciência. Afirma LASZLO (1999): ” a ciência do
século XXI provavelmente será uma ciência integrada. Há uma boa chance de que
ela venha a criar e elaborar teorias altamente unificadas que unam e expliquem
descobertas não apenas dentro de certos campos, mas entre eles. O conceito
básico dessas teorias é a interconexão universal”.
No próximo tópico exploraremos a questão da divisão cartesiana entre
cérebro/mente/consciência, e suas interações, à luz dessa nova concepção
ordenadora.
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