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“As explicações são reformulações da experiência aceitas por um observador. (...) A
ciência não tem a ver com a predição, com o futuro, com fazer coisas, mas sim com o
explicar. Os cientistas são pessoas que têm prazer em explicar.”

Humberto Maturana i
Livro:Cognição, Ciência e Vida.

“In a gentle way, you can shake the world.”
Mahatma Gandhi.
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