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Existem teorias, argumentaqjes e disputas filosoficas pelo fato de existirem problemas filosoficos. Assim como na pesquisa
cientifica ideias e teorias cientificas d o
respostas a problemas cientificos, da mesma forma, analogicamente, na pesquisa
filosofica as teorias filosoficas sdo tentativas
de solu@o dos problemas filosoficos.
0s problemas filoso ficos, portan to,
existern, sdo inevitaveis e irreprimiveis;
envolvem cada homem particular que
ndo renuncie a pensar. A maioria desses
problemas ndo deixa em paz: Deus existe,
ou existiriamos apenas nos, perdidos neste
imenso universo? 0 mundo e urn cosmo ou
um caos? A historia humana tern sentido?
E se tem, qua1 e? Ou, entdo, tudo - a gloria e a miseria, as grandes conquistas e os
sofrimentos inocentes, vitimas e carnifices
- tudo acabara no absurdo, desprovido
de qualquer sentido? E o homem: e livre
e responsavel ou e um simples fragment0
insignificante do universo, determinado
em suas a@es por rigidas leis naturais? A
ci6ncia pode nos dar certezas? 0 que e a
verdade? Quais sdo as rela~desentre razao
cientifica e fe religiosa? Quando podemos
dizer que um Estado e democratico? E
quais sdo os fundamentos da democracia?
E possivel obter uma justifica@o racional
dos valores mais elevados? E quando e que
somos racionais?
Eis, portanto, alguns dos problemas
filosoficos de fundo, que dizem respeito
as escolhas e ao destino de todo homem,
e com os quais se aventuraram as mentes
mais elevadas da humanidade, deixandonos como heranca um verdadeiro patrimbnio de ideias, que constitui a identidade e
a grande riqueza do Ocidente.

A historia da filosofia e a historia dos
problemas filosoficos, das teorias filosoficas e das argumenta~6esfilosoficas. E
a historia das disputas entre filosofos e
dos erros dos filosofos. E sempre a historia de novas tentativas de versar sobre
questdes inevitaveis, na esperanca de
conhecer sempre melhor a nos mesmos e
de encon trar orientacdes para nossa vida
e motiva@es menos frageis para nossas
escolhas.
A historia da filosofia ocidental e
a historia das ideias que informaram,
ou seja, que deram forma a historia do
Ocidente. E urn patrimbnio para ndo ser
dissipado, uma riqueza que ndo se deve
perder. E exatamente para tal fim os problemas, as teorias, as argumenta~dese
as disputas filosoficas sdo analiticamente
explicados, expostos com a maior clareza
possivel.

***

Uma explicacao que pretenda ser clara
e detalhada, a mais compreensivel na medida do possivel, e que ao mesmo tempo
ofereca explica~desexaustivas comporta,
todavia, um "efeito perverso", pelo fato
de que pode ndo raramente constituir um
obstaculo a "memorizacdo " do complexo
pensamento dos filosofos.
Esta e a razdo pela qua1 os autores
pensaram, seguindo o paradigma classico do Oeberweg, antepor a exposicdo
analitica dos problemas e das ideias dos
diferentes filosofos uma sintese de tais
problemas e ideias, concebida como
instrumen to didatico e auxiliar para a memoriza~ao.

Afirmou-se com justeza que, em
linha geral, um grande filosofo e o g6nio
de uma grande ideia: Platdo e o mundo
das ideias, Aristoteles e o conceit0 de Ser;
Plotino e a concepcdo do Uno, Agostinho
e a "terceira navegacdo" sobre o lenho da
cruz, Descartes e o "cogito", Leibniz e as
"mbnadas", Kant e o transcendental, Hegel
e a dialetica, Marx e a alienacdo do trabaIho, Kierkegaard e o "singular", Bergson e
a "duracdo", Wittgenstein e os "jogos de
linguagem ", Popper e a "falsificabilidade"
das teorias cientificas, e assim por d i m te.
Pois bem, os dois autores desta obra
propdem um lexico filosofico, um dicionario dos conceitos fundamentais dosdiversos
filosofos, apresentados de maneira didatica totalmente nova. Se as sinteses iniciais
sdo o instrumento didatico da memoriza~ a o ,o Iexico foi idealizado e construido
como instrumento da conceitualiza~ao;e,
juntos, uma especie de chave que permita
entrar nos escritos dos filosofos e deles
apresentar interpreta~desque encontrem
pontos de apoio mais solidos nos proprios
textos.
Sin teses, analises, Iexico ligam-se,
portanto, a ampla e meditada escolha dos
textos, pois os dois autores da presente
obra estdo profundamente convencidos
do fato de que a compreensao de um filosofo se alcan~ade mod0 adequado ndo
so recebendo aquilo que o autor diz, mas
lancando sondas intelectuais tambem nos
modos e nosjargdes especificos dos textos
filosd ficos.

Ao executar este complexo tracado,
os autores se inspiraram em cSnones psicopedagogicos precisos, a fim de agilizar a
memorizagdo das ideias filosoficas, que
d o as mais dificeis de assimilar: seguiram o
metodo da repeticao de alguns conceitoschave, assim como em circulos cada vez
mais amplos, que vdojustamente da sintese
a analise e aos textos. Tais repeticdes, repetidas e amplificadas de mod0 oportuno,
ajudam, de mod0 extremamente eficaz, a
fixar na aten@o e na memoria os nexos
fundantes e as estruturas que sustentam
o pensamento ocidental.

***
Buscou-se tambem oferecer aojovem,
atualmente educado para o pensamento
visual, tabelas que representam sinoticamente mapas conceituais.
Alem disso, julgou-se oportuno enriquecer o texto corn vasta e seleta serie de
irnagens, que apresentam, alem do rosto
dos filosofos, textos e momentos tipicos da
discussdo filosofica.
Apresentamos, portanto, um texto cientifica e didaticamente construido, corn a
intencdo de oferecer instrumentos adequados para introduzir nossos jovens a olhar
para a historia dos problemas e das ideias
filosoficas como para a historia grande,
fascinante e dificil dos esforcos intelectuais
que os mais elevados intelectos do Ocidente nos deixaram como dom, mas tambem
como empenho.
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da Escola austriaca de economia, 36; 4. A
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metafisicas e ciincia, 174; 4.2. Avaliaq20 das
teorias metafisicas, 175.
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1.A vida e as obras, 189; 2 . 0 primeiro dogde Paul K. Feyerabend
168 ma do empirismo: a distinqiio entre "anali166
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tico" e "sintttico", 189; 3. Mas que tip0 de
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202; 4 . 0 abandono da filosofia do fundamento: Dewey, Wittgenstein, Heidegger, 202;
5. Fil6sofos sistemiticos e filosofos edificantes,
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206
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e sua fuga no irracional, 217; 8. Justificar
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V. Adolf Griinbaum:
da anilise da teoria
da relatividade ii anilise
da psicanilise

1. A vida e as obras, 219; 2. Argumentos
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a psicanilise niio esta bem, 224.
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Desenvolvimentos
da psicologia
Freud e a psicanalise
A linguistics
de Saussure a Chomsky
A economia
entre Keynes e Hayek
Estruturalismo
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Kelsen
e a filosofia do direito
Perelman:
a nova retorica
Mannheim
e a sociologia
do conhecimento
Antropologia cultural

"A gramatica universal e um conjunto de princ@ios,
que caracteriza a classe das gramaticas possiveis,
preconizando o mod0 com que sdo organizadas
as gramaticas patticulares ".
Noam Chomsky

" 'Minha'justi~a[...] e a justi~ada liberdade, a just i ~ da
a democracia; em poucas palavras, a justi~a
da tolerincia".
Hans Kelsen

"0problema fundamental do destino da especie
humana patwe-me este: se, e ate que ponto, a evol u ~ i i ocivil dos homens conseguira dominar as
perturba@es da vida coletiva provocadas por sua
pulsiio agressiva e autodestmtiva".
Sigmund Freud
"Em nossos dias, mais que a ausencia ou a motte
de Deus, e proclamado o fim do hornem".

Michel Foucault
"Quem controla todos os meios estabelece todos
0s fins".
Friedrich A. von Hayek

Capitulo primeiro

As ciencias humanas no siculo XX

- -

3

Capitulo segundo

Desenvolvimentos da teoria econ6mica:
o marginalismo austriaco
e o intervencionismo de John Maynard Keynes

33

Capitulo terceiro

A psicanalise de Sigmund Freud
e o desenvolvimento do movimento psicanalitico

61

Capitulo quarto

0 estruturalismo

81

Resolvemos inserir neste curso de historia da filosofia um estudo do desenvolvimento das ciencias humanas em nosso siculo, nZo pelo desejo de parecer atualizados,
nem pelo vdo desejo de parecer completos.
A razdo que nos levou a isso i a mesma pela
qua1 6 costume inserir em um manual de
filosofia certos desdobramentos das teorias
logicas, das teorias matematicas, das teorias
fisicas ou das teorias biologicas: trata-se do
fato de que, no desenvolvimento da cigncia,
continuamente emergem teorias extremamente influentes, por vezes ati devastadoras,
mas de qualquer maneira estreitamente
relacionadas e entrelaqadas ao avanqo dos
problemas e das argumentaqoes filos6ficas.
QuestGes de mCtodo, imagens do homem,
teorias do Estado e da sociedade, conjecturas sobre a historia humana sZo problemas
tipicos da tradigso da pesquisa filosofica.
Ora, precisamente sobre esses problemas exerce-se a influencia de toda uma
sirie de teorias que se costuma reunir sob
a expressio "citncias humanas", que vZo
da psicanalise a psicologia, 2 lingiiistica, a
sociologia, a sociologia do conhecimento, B
antropologia cultural, B filosofia do direito
e a economia.
De Freud e do movimento psicanalitico, vista a clara influencia que a psicanalise
exerceu e continua exercendo sobre todo o
espectro do pensamento contemporiheo,
falaremos em capitulo a parte. As outras
disciplinas que citamos serZo expostas somente no que diz respeito a sua relevrincia
filosofica, ainda que ndo se possa evitar
tratar de seus elementos ticnicos indispensaveis para a compreensao de seus traCos
filos6ficos.

Essencialmente e em sua maior parte,
o empirismo tradicional concebia a mente
humana como passiva, mas hoje podemos
ver, por exemplo, que a psicologia da forma
evidencia a espontaneidade da mente no
pensamento produtivo.
Contrario a psicanalise e B psicologia
da forma, o comportamentalismo considera
somente os comportamentos observaveis do
homem e concebe a mente como reativa aos
estimulos do ambiente.
Carecerio essas concepqoes de interesse para a imagem do homem?
Nem a lingiiistica de Saussure a Chomsky
se mostrou irrelevante para a filosofia, n i o
apenas para a filosofia da linguagem: Saussure esta na origem do movimento filos6fico
neodeterminista que i o estruturalismo, e o
inatismo de Chomsky i um dos pontos cardeais da controvirsia atual sobre a estrutura
e o funcionamento da mente.
Tambim a episternologia gene'tica de
Piaget i avessa a velha idiia de que a mente
i tabula rasa e, contra as posiq6es de tip0
kantiano, sustenta que "espaqo", "tempo",
O
a prio"causalidade" etc., n5o S ~ formas
ri, e sim formas construidas em estagios
diversps pel0 desenvolvimento da mente
da crianqa.
TambCm nZo i necessario justificar um
iimbito de pesquisas como as da sociologia
do conhecimento, que, de Marx em diante,
passando por Scheler e Mannheim, estiveram continuamente presentes no interior da
discussZo filosofica relativa i s relaqGes entre
sociedade e produg6es mentais.
0 mesmo se diga sobre as investigaq6es
de Chai'm Perelman sobre a "Nova Retorican ou sobre as investiga~Gesde filosofia do
direito, que alcanqaram em nosso siculo,
especialmente com Hans Kelsen, alto nivel
de rigor cientifico.
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TambCm decidimos inserir algumas
considerag6es sobre a antropologia cultural,
ao menos para que se veja como foi sendo elaborado pouco a pouco o conceit0 de cultura.
E, por fim, nfo poderiamos deixar de
acenar brevemente as duas teorias econ6mi-

A psicologia da forma ou Gestaltpsychologie (em alemiio, Gestalt significa
"forma") teve seus prim6rdios em um estudo de Christian von Ehrenfels (1859-1932),
intitulado Sobre as qualidades formais
(1890), que evidencia a existsncia de "objetos perceptivos" (corno as formas espaciais, as melodias, as estruturas ritmicas),
que nfo se reduzem i soma de sensaq6es
precisas, mas se apresentam originariamente
como "formas", isto 6, como relaq6es estruturais, ou seja, como algo diferente de uma
soma de "~tomos"de sensaq6es. Assim, uma
melodia nfo t a soma de notas isoladas,
tanto C verdade que se podem mudar as
notas isoladamente e continuar captando
invariavelmente a "forma mel6dicaV (esse
C o principio da "transponibilidade das
qualidades formais").
Depois de Ehrenfels, constituiu-se em
Graz, em torno de Alexius Meinong (18531920), uma florescente Escola que, no que se
refere i s funq6es perceptivas e representativas, distinguiu dois tipos de objetos:
1)objetos elementares, que seriam os
dados sensoriais (cornoas cores, os sons etc.);
2) objetos de ordem superior, entre
os quais devem-se relacionar as formas ou
estruturas.
Enquanto os objetos elementares seriam o resultado da atividade dos orgiios
sensoriais perifkricos, os objetos de ordem
superior, ligados aos elementares por uma
relaqfo de "fundamentaqiio", seriam resultado da atividade especifica do sujeito
chamada produ@o.
0 trabalho mais importante de Meinong C A teoria dos objetos (1904). Seus

cas - o marginalismo e a teoria de Keynes
-que, alCm de sua influincia pratica sobre a
vida social dos homens, apresentaram novas
idCias sobre o "valor econ6mico", criticando
um dos pilares do marxismo, isto 6, a teoria
do valor-trabalho.

discipulos mais conhecidos siio S. Witasek
e V. Benussi.
Benussi, logo depois da Primeira Guerra Mundial, mudou-se de Graz para Padua.
Desaparecido prematuramente em 1927, foi
sucedido por CCsar Musatti, que mais tarde
se transferiu para a Universidade de Miliio.
A direqiio do Instituto de psicologia de
Pidua (que, recentemente, transformou-se
em grande curso de bacharelado em psicologia) foi entf o assumida por um discipulo
de Musatti, ou seja, F6bio Metelli, um dos
representantes italianos da Gestaltpsychologie em sentido estrito, autor de trabalhos
sobre a percepqiio bastante apreciados em
nivel internacional.
Uma tendCncia an6loga h da Escola de
Graz foi desenvolvida, a partir da rejeiqiio do
atomismo e do associacionismopsicol6gic0,
tambCm pela Escola de Wiirzburg, que, chefiada por Oswald Kiilpe (1862-1915), teve
como centro de seu interesse a pesquisa dos
processos de pensamento e desenvolveu a
teoria do "pensamento sem imagens". Kiilpe
escreveu: "A atividade C o fato principal; a
receptividade e o mecanismo das imagens
sao secundiirios".

Max Werthei mer
ea

Gscola d e Berlim

Quando se fala de psicologia da forma,
geralmente se entende o filiio de pesquisas
elaborado, a partir de 1911, pela Escola
de Berlim, constituida por tris estudiosos
originalissimos: Max Wertheimer (18801943), Wolfgang Kohler (1887-1967) e
Kurt Koffka (1886-1941). Contra a Escola
de Graz (particularmente contra Benussi),
que mantinha firmemente a distinqiio entre
sensag6es e produq6es de forma, a Escola de

Berlim sustentava que C impossivel conservar o velho conceit0 de "itornos sensoriais".
E foi precisamente a psicologia da percepqiio
que constituiu a problematica inicial da
Escola de Berlim; depois, o horizonte das
perspectivas foi ampliado com a aplicaqiio
dos principios, que haviam demonstrado
sua fecundidade no campo dos fen6menos
perceptivos, a outros iimbitos: Wertheimer
e depois Dunker estudarHo o pensamento
produtivo; Kohler indagarh sobre o problema da inteligencia animal; Gelb, Fuchs
e Goldstein se dedicariio ao estudo dos
problemas psicologicos relacionados a patologia cerebral; Koffka, ao estudo da memoria; Asch; a psicologia social; Arnheim,
ipsicologia da arte.
Mas vejamos a teoria. Todos nos conhecemos o fen6meno do movimento aparente ou fen6meno estrobosc6pico. Quando
um objeto visual -uma linha, por exemplo
- C mostrado brevemente em um lugar e,
logo depois, um segundo objeto aparece em
um segundo lugar, n50 muito distante do
primeiro, o observador niio ve dois objetos
que aparecem em rapida sucessiio em seus
respectivos lugares, e sim um unico objeto,
que se move rapidamente do primeiro para
o segundo lugar. Fisicamente, niio se da
nenhum deslocamento da linha de um lugar
para outro, mas o que se percebe 6 precisamente esse movimento (basta pensar nos
fotogramas imoveis que, projetados sobre a
tela, rapidamente, um ap6s o outro, geram
exatamente movimentos estroboscopicos,
que constituem a percepgiio cinematogriifica). A velha psicologia associacionista, que
pensava que as percepg6es consistissem em
"sensag6es locais independentes", considerava tais percepg6es como "ilus6esn, ou
seja, como se fossem produto de err0 do
pensamento do observador. Wertheimer,
porCm, n5o procedeu desse modo: n5o negou os fatos, inc6modos e desconcertantes.
Ao contrario, ele examinou o movimento
aparente em numerosos experimentos, e
deu-se conta de que o movimento aparente
C fato perceptivo real e que a hipotese de
juizo err6neo nHo C comprovada pelos fatos:
o campo niio aparece como um mosaico
composto de muitos pedacinhos, nem o movimento estroboscopico C percebido como
amontoado de sensag6es.
Foi nessa pesquisa que se originou o
principio fundamental da Gestaltpsychologie: nos percebemos totalidades estruturadas e niio amontoados de sensaq6es
isoladas. E isso niio vale somente para o

campo visual: as melodias, por exemplo,
tambCm siio qualidades globais. Aquilo que
os musicos chamam de tonalidades "maior"
ou "menor" s50 caracteristicas das frases
e n5o simples tons. Ou ainda: quando as
notas do e sol siio tocadas juntas, produzem
aquela qualidade que, em musica, chama-se
quinta. Essa qualidade niio esta no do nem
no sol, nem depende dessas notas em particular, ja que qualquer associaqio de duas
notas na proporqiio de 213 sera logo reconhecida como uma quinta. Essencialmente,
a psicologia tradicional associacionista (ou
"somativo-agregativa", "positivista" ou
"meciinica") estabelece a seguinte equaqiio:
sorvete de baunilha = "frio" + "doce" +
"cheiro de baunilha" + "mole" + "amarelo". Mas a psicologia da forma rejeita esse
mod0 de pensar "psicoquimico". Escreve
David Katz: "Para a psicologia da forma,
o todo 6 mais do que a soma de suas partes
individuais, e niio (como para o positivismo)
nada mais do que a soma dessas partes". A
proposito desse principio ("0 todo C mais do
que a soma de suas partes"), Kohler preferia
a formula "o todo C diferente da soma de
suas partes".
Nossas percepqoes dos fenGmenos,
portanto, siio percepq6es de formas ou qualidades estruturadas, que niio se reduzem a
soma das partes. Eis algumas das leis que
guiam a ginese das formas oticas.
1)Lei da proximidade: "as partes de
um conjunto perceptivo siio captadas em
unidade conforme a minima distiincia, ce-

teris paribus".
2) Lei da igualdade: "se o estimulo
C constituido por grande quantidade de
elementos diversos, manifesta-se - ceteris
paribus - a tendencia de reunir em grupos
os elementos semelhantes entre sin.
3) Lei da "forma fechada": "as linhas
que delimitam uma superficie - ceteris
paribus - s2o mais facilmente percebidas como unidades do que as que niio se
fecham".
4) Lei da "boa curva" ou do "destino
comum": "as partes de uma figura que
formam uma 'boa curva' ou tern 'destino
comum' se constituem em 'unidades' com
mais facilidade que as outras; essa lei impede
freqiientemente que partes pertencentes a
objetos diversos se fundem em 'unidades'
OU, em outras palavras, nos ajuda a ver
separadamente objetos que se encontram
em contato otico entre si"; essa lei pode ser
exemplificada com a observagiio das duas
figuras seguintes:
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dois segmentos da figura 4, geometricamente
iguais, aparegam um como mais longo e
outro como mais curto?

Fig. 4

Fig. 2
Na figura 2, por exemplo, n6s niio vemos a linha de 1 a A a 2, nem vemos 3 A 4,
ou2A4ou1A3,masvemos3A2e1A4.
5) Lei do movimento comum: "Constituem-se em unidades os elementos que se
movem juntos e de mod0 semelhante ou,
geralmente, que se movem diferentemente
de outros elementos parados".
6) Lei da experitncia: "Embora niio
atribuindo 2 experitncia a mesma importiincia para a organizagio (perceptiva) das
coisas que lhe da a psicologia associacionista, a psicologia da forma niio hesita em
reconhecer-lhe uma agio concomitante ao
lado dos fatores acima mencionados". N i o
por acaso todos aqueles que conhecem o
alfabeto latino niio tardariio a reconhecer
na figura 3 um "En maiusculo, embora, ao
girar a figura em 90" n i o vejamos mais um
"En, e sim tr2s linhas separadas.

Fig. 3
AlCm disso, as ilus6es 6ticas sempre
constituiram um quebra-cabega para a
psicologia associacionista. De que modo,
por exemplo, pode ela, que considera a
percepgio dos objetos como a soma de
simples peqas perspectivas, explicar que os

No entanto, a psicologia da forma, tomando como ponto de partida a totalidade
da f i"~ u r ae niio seus elementos isolados.
explica essa "ilusiio" 6tica. Assim como
tambCm explica uma enorme quantidade
de fen6menos sonoros ou, ainda, os modos
pelos quais nossas percepq6es de cores se
organizam. NHo podemos nos deter aqui
nos trabalhos geniais de psicologia animal
realizados por Kohler (com macacos que
resolvem o problema de pegar uma banana, empunhando um bastio e utilizando-o
como um instrumento; com macacos que,
para pegar uma banana de outra forma
inalcangivel, enfiam um bambu em outro
e depois usam esse instrumento para seus
objetivos; ou ainda com macacos que, para
resolver esse mesmo moblema. usam uma
caixa como estrado, e assim por diante) nas
pesquisas de Wertheimer relativas ao pensamento produtivo, ou ainda nas investigag6es
de K. Lewin sobre a aciio da afetividade na
diregHo do comportamento e na determinagio das caracteristicas psicol6gicas do
ambiente.
Por enquanto, siio suficientes as seguintes considerag6es:
1)na psicologia, a psicologia da forma
C analoga B teoria de campo na fisica;
2 ) ela rem-esenta a reacio mais decidida i psicologia atomista e associacionista
da percepgiio, que tinha sCculos de hist6ria
por tris de si;
3) por virios aspectos, a psicologia da
forma representa "uma reformulagiio critica
do inatismo" (C. C. Pratt);
4) ela teve o mirito de sublinhar as
capacidades de inovagio e criaqio do sujeito
humano;
5) "na psicologia animal, introduziu
um mod0 de experimentagio e uma concep$50 que Ihe permitem ser verdadeiramente
uma psicologia" (G. Zunini);
6) com a psicologia da forma, toda
a problematica da aprendizagem teve um
impulso muito forte.
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III. O comportamentaIismo
Watson

0 fundador do comportamentalismo
foi o norte-americano John B. Watson
(1878-1958), cujos trabalhos mais importantes (0comportamento. Introdu@o a psicologia comparada, 1914; A psicologia do
ponto de vista comportamentalista, 1919;
Comportamentalismo, 1925; 1930)siio hoje
conhecidos de um pGblico muito amplo.
Watson iniciou suas pesquisas estudando o
comportamento dos ratos em labirintos. Somente mais tarde dedicou-se ii investigaqiio
dos comportamentos humanos.
Sua intenciio fundamental C a de tornar
a psicologia urna citncia como as citncias
naturais. Mas, para tanto, C preciso tomar
logo a decisiio de eliminar do discurso psicologico os dados da introspecqiio. 0 s dados fornecidos pela introspecqiio siio dados
intimistas, que niio podem ser submetidos
ao controle pGblico da experimentaqiio e,
portanto, n i o podem ser adotados como
base da psicologia como citncia.
Em suma, a "conscitncia" niio pode
estar na base da "cihcia" psicologica. Entretanto, o que o psicologo pode estudar,
precisamente enquanto psicologo, s5o os
comportamentos (em inglts, behaviors)
humanos.
Assim como o quimico estuda o comportamento (ou mod0 de reagir) de urna
subst2ncia posta em determinadas condiqdes, da mesma forma o psicologo estuda
o comportamento do individuo posto em
determinadas condiqdes. E assim como o
quimico muda as condiqdes para ver como a
substiincia reage diferentemente, da mesma
forma o psicologo tambim muda as condi~ d e para
s
ver como o comportamento do
individuo muda.
0 cornportamento, public0 e observ6ve1, 6 o unico objeto da psicologia. 0

homem se reduz a seus comportamentos:
a ciincia psicologica, portanto, e' comportamentalismo. Assim, o psicologo trabalha
como o cientista da natureza: "Dada [...I
urna situaqiio, ele deve estabelecer o que
o individuo fara diante dela. E vice-versa:
vendo que um individuo faz urna coisa, C

preciso ser capaz de indicar que situaqio ou
que objeto produziram esse ato".
Watson fixou tais principios em 1913,
em opiisculo programiitico intitulado A
psicologia vista por um behaviorista. Em
Comportamentalismo, em 1925, Watson
aprofunda o ataque contra a psicologia
tradicional e seus dados introspectivos; as
velhas "sensaqdes" siio substituidas pelas
"respostas" do comportamento; sustenta-se
que "o pensamento C urna forma de comportamento, C urna organizaqio motora,
exatamente como jogar ttnis ou golfe [...I".
Convicto de ter eliminado do castelo "homem" todos os espectros nele introduzidos
pela velha psicologia e pela filosofia tradicional, resta a Watson tiio-somente estudar
os comportamentos e as leis que, dadas
determinadas condiqdes, nos permitem exdica-10s e ~revt-10s.
0 s comportamentos s i o os "unicos"
objetos da psicologia, que deve encontrar
as leis que os explicam. Mas encontrar as
leis que os explicam quer dizer identificar suas causas. E Watson encontra essas
causas nos "estimulos" que o individuo
recebe incessantemente do ambiente: os
comportamentos siio "respostas" a "estimulos" ambientais e psicologia cientifica C
a citncia da dupla "estimulo-resposta". A
diferenqa entre o animal e o homem, para
Watson, estaria na maior complexidade dos
comportamentos humanos. Em todo caso,
para o comportamentalista, omnis actio est
reactio (toda aqPo C reaqio).

Pavlov
e os " r e f l e ~ ocondicionados"
s
Neste ponto, C f6cil fazer urna comparaqiio entre a "psicologia" de Watson
e a "fisiologia" psicologica de Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936), que mostrou a
importhcia que ttm para a psicologia os
processos fisiologicos em que o organism0
d6 respostas a estimulos recebidos.
Ficou famoso seu experiment0 com os
ciies. E sabido que a visiio do alimento provoca salivaqiio nos ciies ( o que constitui um
reflex0 incondicionado), e que se, em lugar
de apresentar o alimento, se fizer soar urna

novo "consci~ncia"e "comportamento":
ele identificou a "resposta especifica", que
C o comportamento, com a "pulsHo freudiana", e nela incluiu coisas como o impulso,
a motivaqio etc.
A psicologia da forma havia sido
fortemente critica em relag50 ao behaviorismo (que nega a validade da experihcia
direta), mas E. C. Tolman (1886-1961),
que estivera em contato com Biihler, introduziu no comportamentalismo o principio
da psicologia da forma, sustentando que
o comportamento C urna Gestalt, ou seja,
urna organizaqao total. Em 0 comportamento intencional nos animais e no homem
(1932), Tolman fala de "comportamento
intencional" (purposive behavior), no sentido de que as aq6es humanas (e tambCm
animais) nHo funcionam atravCs do simples
esquema meciinico de estimulo-e-resposta;
ao contriirio, os comportamentos podem
ser mais bem explicados se forem considerados como cadeias de aq6es voltadas para
objetivos precisos.
Com Clark L. Hull (1884-1952),alCm
de se enriquecer com conceitos como o de
"impulso motivacional'' (drive), o comportamentalismo tambCm assumiu configuragzo axiomatica, enquanto Hull pretendeu
apresentii-lo como sistema te6rico hipotCtico-dedutivo. Juntamente com um grupo
de colaboradores (0.Mowrer, E. Hilgarad,
J. Whiting e outros), Hull criou a Escola
antropologica de Yale.
Atualmente, o representante mais
conhecido e mais discutido, mas tambCm
mais combatido, do comportamentalismo
C Burrhus F. Skinner (1904-1990). Criticad0 por suas provocag6es antiteoricas
( o comportamentalismo consistiria mais
do c o m p o r t a m e n t a l i s m o
em descrigdes de fatos do que em interp r e t a ~ d e se explicagdes de fatos: mas C
possivel descrever sem interpretar e, alCm
disso, descrever j i n5o C interpretar a luz
de urna teoria?),Skinner foi violentamente
Depois de Watson, o behaviorism0 atacado por suas aplicaqoes dos principios
teve um desenvolvimento que tomou di- comportamentalistas a projetos de reforma
req6es disparatadas. Antes de pas&-las social (Walden Two, 1948, urna espCcie
brevemente em revista, C util recordar que, de utopia de urna sociedade baseada nos
se a epistemologia que esta por triis das principios behavioristas; Ale'm da liberdade
idCias de Watson e, substancialmente, a do e da dignidade, 1971).Ja se observou que,
pragmatismo, a epistemologia dos com- assim como a concebe Skinner, a manipuportamentalistas mais pr6ximos de nossos IaqHo do comportamento levaria a urna
dias C a do operacionalismo de Bridgman. opressiio total exercida sobre formigas
Watson, por exemplo, criticara duramente atarefadas, que seriam condicionadas at6
a psicanalise, mas E. B. Holt (1873-1946), em sua crenqa de serem felizes levando tal
em seu escrito 0 desejo freudiano e seu vida. Negley e Patrick escreveram que "de
lugar nu e'tica (1915),procurou acoplar de todas as ditaduras, esta (de Skinner) C a

campainha, o cHo nHo apresenta nenhuma
secreqzo gastrica. Entretanto, se durante
certo tempo se faz soar urna campainha
enquanto se apresenta o alimento, entHo
ocorre que, ao simples soar da campainha, o
cHo ja comeqa a salivar. E esse C um "reflexo
condicionado". Temos ai, diz Pavlov, "uma
secreqiio psiquica". Um estimulo indiferente
(corno o soar de urna campainha) torna-se
eficaz "sob a condiq50n de estar relacionado
com um estimulo normal.
Prosseguindo suas pesquisas e generalizando-as, Pavlov acreditou poder explicar
muitos comportamentos humanos atravis
da teoria do reflexo condicionado. A obra
de Pavlov 0 s reflexos condicionados C de
1923. No entanto, desde 1917, necessitando
do principio do reflexo condicionado, os
russos fizeram de Pavlov um heroi, como
recorda B. F. Skinner. Com efeito, se os
homens nHo eram produtivos nem felizes, a
culpa era do ambiente; e com a ajuda dos
principios de Pavlov, o governo mudaria o
mundo e, com ele, os homens. Entretanto,
embora o governo tivesse contado com urna
boa oportunidade, na dCcada de 1930 os
russos ainda nHo eram muito felizes e produtivos. "Pavlov caiu em desgraqa, e durante
vinte anos a pesquisa russa ficou confinada
aos processos fisiol6gicos n5o diretamente
correlatos ao comportamento. Quando a
Segunda Guerra Mundial deu novamente
confianqa 2 Russia, Pavlov voltou a ser
novamente her& nacional, dando-se outra
oportunidade aos reflexos condicionados de
construir a vida ideal".

mais profunda -e potenciais ditadores poderiam muito bem encontrar nessa utopia
um manual de pratica politica". Skinner,
ao contririo, sustenta que "Walden Two
descreve uma comunidade imaginaria de
cerca de um milhar de pessoas que vivem
uma Vida Ideal", afirmando que "a vida em
Walden Two n5o 6 apenas boa, mas tambCm parece realizavel", e que "as utopias
s i o ficqio cientifica e, como aprendemos, a
fig50 cientifica pode se tornar realidade"
(ja ocorreram e ainda ocorrem nos Estados
Unidos tentativas de concretizar Walden
Two por grupos de jovens).
Contra Tolman, Skinner rejeita a
idCia de que um organismo aprende a se
comportar de certo mod0 porque haveria
de sua parte a expectativa da verificaqio
de um dado fato. Na opini5o de Skinner,
recorrer a "acontecimentos mentais" n5o
leva muito longe na ciincia. A psicologia
i ciincia do comportamento. Entretanto,
escreve Skinner em 0 comportamento dos
organismos (1939),nem todas as atividades
do organismo sZo comportamento, mas somente aquelas que "exercem uma ag5o ou
estabelecem um interc2mbio com o mundo
circundante".
0 comportamento C uma aqZo que
produz um efeito. Para Skinner, essa defini@o C mais adequada do que a de Pavlov,
para quem o comportamento, mais do que
ser uma aqao sobre o ambiente, C um acontecimento interno do organismo. Por isso,
Skinner fala de comportamento operante;
desse modo, como podemos ler em CiBncia
e comportamento humano (1957), ele quis
acentuar o fato de que o comportamento
"opera sobre o ambiente, produzindo consequincias". Quanto ao comportamento
pavloviano ele o chama de comportamento
respondente, pois se trataria de compor-

tamento passivo diante dos estimulos do
ambiente.
Outro ponto a considerar s5o as
reflex6es de Skinner sobre o refor~o.Ele
idealizou a hoje cClebre caixa de Skinner
(Skinner-Box). Trata-se de caixa escura e
acusticamente isolada, onde C colocado
um rato. Na caixa ha uma alavanca que,
se apertada ~ e l orato, lhe fornece alimento. Pois bem, a diferenfa entre esse tip0
de condicionamento e o condicionamento
cliissico (o de Pavlov, para ficar claro) C que,
no caso de nosso rato, o reforgo, ou seja, o
acontecimento que concorre para a aprendizagem, e que a torna resistente a tendencia
de se extinguir, n5o 6 correlato ao estimulo
incondicionado que, no condicionamento
classico, C apresentado pelo experimentador;
ao contriirio, depende da resposta operante
do sujeito: o rat0 so tem aliment0 se aperta
a alavanca; o reforgo, portanto, C condicionado i resposta.
Adversario irredutivel do inatismo,
Skinner recebeu a resposta na mesma
moeda por parte dos defensores do inatismo, como o linguista Noam Chomsky
e o neurofisiologo J. C. Eccles. Chomsky
escreveu: "A abordagem de Skinner ao
comportamento verbal n5o C mais cientifica do que as abordagens tradicionais,
nem igualmente clara". E Eccles disse que
o homem niio pode ser bom material para
Skinner e para o seu Ale'm da liberdade e
da dignidade, afirmando: "Creio que, enquanto seres humanos, nos temos liberdade
e igualdade. A teoria de Skinner e a tCcnica
do condicionamento operante derivam de
seus experimentos com pombos e ratos.
Deixemos que delas se beneficiem estes ultimos!" Como antiindutivista, por seu turno,
Popper afirma que o reflex0 condicionado
simplesmente n5o existe.
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IV.

epistemoIogia gec?&tica

de Sean Piaclet

Escreve Piaget (1896-1980) que "a epistemologia genCtica ocupa-se com a formaqiio
e o significado do conhecimento e dos meios
atravCs dos quais a mente humana passa de
um nivel de conhecimento inferior a outro.
julgado superior [...I. A natureza dessas
passagens, que siio historicas, psicol6gicas
e, por vezes, tambCm biol6gicas, C um problema real". Depois dessa definiqiio, Piaget
acrescenta que "a hipotese fundamental da
epistemologia genCtica C a de que existe um
paralelismo entre o progress0 completo e
a organizaqiio racional e 16gica do conhecimento e os correspondentes processos
psicol6gicos formativos" .
Piaget submete essa hipotese a prova no
estudo do desenvolvimento mental da crianqa. Em outros termos, como afirma em 0
desenvolvimento mental da crianga, "acreditamos que toda pesquisa em psicologia
cientifica deve partir do desenvolvimento, e
que a formaqiio dos mecanismos mentais na
crianqa pode explicar melhor sua natureza
e seu funcionamento tambCm no adulto".
0 objetivo essential da psicologia infantil,
portanto, configura-se como o de "constituir
um mCtodo explicativo para a psicologia
cientifica em geral ou, em outras palavras,
dar a dimensiio genCtica indispensiivel i soluqiio de todos os problemas mentais". Tal
dimensiio genCtica C indispensavel porque,
"na esfera da intelighcia, C impossivel fornecer urna interpretaqiio psicol6gica exata
das operaqdes 16gicas e dos conceitos de numero, espaqo, tempo etc., sem estudar preliminarmente o desenvolvimento de tais operaqdes e conceitos: desenvolvimento social,
naturalmente, na hist6ria das sociedades e
das diversas formas coletivas de Densamento
(particularmente a hist6ria do pensamento
cientifico), mas tambim desenvolvimento
individual ( o que niio C contradiqiio, jii que,
entre outras coisas. o desenvolvimento na
crianqa constitui urna socializaqiio progressiva do individuo)". Por outro lado, "na
esfera das percepq6es [...I, n5o se poderia
construir urna teoria exata das 'constiincias'

perceptivas, das ilusdes geomktricas, das
estruturaqdes do espaqo perceptivo segundo
as coordenadas horizontais e verticais etc.,
sem estudar primeiro o desenvolvimento
desses fenbmenos, ao menos para ficar de
sobreaviso contra as hip6teses demasiado
faceis sobre os fenbmenos inatos".
Na realidade, adversario da idCia central
do behaviorism0 (segundo a qua1 o individuo seria, mais ou menos, urna construqiio
elaborada por um ambiente), Piaget tambCm
contesta um inatismo, por exemplo, de tip0
kantiano, mas admite um desenvolvimento 6x0 e definido de estruturas definidas
e universais. E o desenvolvimento dessa
estrutura encontra analogia profunda no
desenvolvimento hist6rico do pensamento
humano. Como podemos ler em A causalidade fisica na crian~a(1927), "C possivel
que as leis psicol6gicas estabelecidas com
base em nossos mitodos circunscritos
possam se transformar em leis epistemol6gicas estabelecidas com base na anilise da
hist6ria da ciincia: a eliminaqiio do realismo, do substancialismo, do dinamismo, o
desenvolvimento do relativism0 etc., s i o
leis evolutivas que parecem pr6prias do
desenvolvimento, tanto da crianqa como do
pensamento cientifico".
Piaget realizou o seu programa (onde se
entrelaqa toda urna sCrie de temas fascinantes, como o desenvolvimento da inteligCncia e
o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento do juizo moral, o desenvolvimento
dos conceitos de n~mero,de causalidade etc.)
em toda urna sCrie de obras importantes: 0
juizo e o raciocinio na crianga, 1924; A linguagem e o pensamento na crian~a,1924; A
representag20 do mundo na crianga, 1926; A
causalidade fisica nu crian~a,1927; 0 juizo
moral na crianga, 1932; A gdnese do numero
na crian~a,1941 (em colaboraqiio com A.
Szeminska); 0 desenvolvimento das quantidudes na crianga, 1941 (em colaboraqiio com
B. Inhelder); 0 desenvolvimento da no@o
de tempo na crian~a,1946; A representa@o
do espago na crianga, 1948 (em colaboraqiio
com B. Inhelder); A geometria espontiinea na
crianga, 1948; A gdnese da ide'ia de fortuito, 1953; Da ldgica da crianga a ldgica d o
adolescente, 1955; A gdnese das estruturas
ldgicas elementares, 1959 (em colaboraqiio

com B. Inhelder); Biologia e conhecimento,
1967; 0 estruturalismo, 1968; Conseguir e
compreender, 1974.

As fases
do d e s e n v o l v i m e n t o m e n t a l

Vejamos agora o desenvolvimentomental da crianqa.
1)0 periodo que vai do nascimento i
aquisiqio da linguagem, para Piaget, C marcad0 por extraordiniirio desenvolvimento
mental. Trata-se de um periodo decisivo
para toda a evoluq5o psiquica posterior:
"Com efeito, consiste nada menos do que
na conquista de todo o universo priitico que
circunda a crianqa, por meio da percepqiio
e do movimento". Essa "assimilaqiio sensomotora" do mundo externo imediato realiza, no espaqo de dezoito meses a dois anos,
uma revoluqiio copernicana em miniatura:
"Enquanto no ponto de partida desse desenvolvimento o rectm-nascido refere todas as
coisas a si, ou melhor, a seu proprio corpo,

ja no ponto de chegada, isto C, quando ttm
inicio o pensamento e a linguagem, colocase praticamente como elemento ou corpo,
entre outros, em um universo que construiu
pouco a pouco, e que agora jii sente como
externo a si mesmo". Deve-se notar aqui
uma coisa: nesse periodo "a inteligtncia
aparece [. ..] muito antes da linguagem, isto
t, muito antes do pensamento interior, que
supBe o uso dos sinais verbais (linguagem
interiorizada)". Trata-se de uma inteligtncia
inteiramente priitica, "baseada na manipula$50 dos objetos e que, ao invts das palavras
e dos conceitos, utiliza somente percepq6es
e movimentos organizados em 'esquemas
de aq5o' ". Assim, por exemplo, pegar um
bastiio para alcanqar um objeto C um ato de
inteligtncia, bastante tardio ate, ocorrendo
por volta dos dezoito meses.
2) No periodo que vai dos dois aos sete
anos (periodo do pensamento prt-operativo),
a crianqa, por obra da linguagem, torna-se
capaz de reconstruir as aq6es passadas sob
a forma de relato, e de antecipar as a@es
futuras atraves da representaqio verbal. Dai
derivam trts fatos de grande importhcia
para o desenvolvimento mental: "possibilidade de interc2mbio entre individuos, isto C,

I'raget, n o centro, fotografado n o XV Congrcsso Internac-zonal de Pszc-olo~~a,
ern 19T7, c m R r ~ t x c h s .
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inicio da socializaqiio na aqiio; interiorizaqiio
da palavra, isto C, aparecimento do pensamento propriamente dito, tendo como base
a linguagem interior e o sistema de sinais;
por fim, e sobretudo, a interiorizaqiio da
as50 como tal, a qual, ate entiio puramente
perceptiva e motora, pode agora ser reconstituida no plano intuitivo das imagens e das
'experihcias psiquicas' ". AlCm disso, do
ponto de vista afetivo, realiza-se toda uma
sirie de transformaqdes paralelas: "desenvolvimento dos sentimentos interindividuais
(simpatias e antipatias, respeito etc.) e de
uma afetividade interior que se organiza
de mod0 mais estAvel do que nos primeiros
estigios". Nesse periodo, especialmente
na primeira fase, prevalece o pensamento
egoctntrico, acompanhado de animism0
e artificialismo ("a lua move-se para nos
acompanhar"; "o sol nasceu porque nos
nascemos" etc.); o sujeito "afirma sempre e

niio prova nunca"; nessa idade as crianqas
falam, mas niio se sabe se se ouvem; muitas
fazem o mesmo trabalho, mas niio se sabe
se se ajudam verdadeiramente. A crianqa C
"egoctntrica", carecendo da capacidade de
diferenciar seu ponto de vista do ponto de
vista dos outros.
3) 0 periodo que vai dos sete aos doze
anos i o que Piaget chama de "fase do
pensamento operativo-concrete". Quando
observamos as crianqas dessa idade, chamanos a atengiio um duplo progresso: "concentraqiio individual quando o sujeito trabalha
sozinho, e colaboraqiio efetiva quando se
desenvolve uma atividade comum". Esses
dois aspectos, que aparecem por volta dos
sete anos, siio complementares e solidirios. Nessa idade, tornam-se possiveis as
discussdes, "com tudo o que comportam
de compreensiio em relac50 aos pontos de
vista do adversirio, e de busca de provas
e justificaqdes no que se refere as proprias
afirmaqdes". Desaparece tambtm a "linguagem egoctntrica". Na estrutura gramatical
utilizada pela crianqa manifesta-se "a necessidade de coerhcia e de justificagiio 16gica".
Antes dos sete anos, as crianqas brincam mas
"sem regras", e todos vencem; depois dos
sete anos, os jogos siio regulados. 0 s fatos
exigem explicaqdes racionais e a inteligihcia
apresenta-se como inteligEncia operativa.
Trata-se de operaqdes logicas (com classes
e relaqdes); operaqdes aritmtticas (adiq50,
multiplicaqiio etc.); operaqdes geomktricas
(secqdes, deslocamentos etc.); operaqdes
temporais (seriaqiio dos acontecimentos
etc.); operaqdes mechicas, fisicas etc. Nessa idade, a crianqa "pensa concretamente,
problema por problema, 2 medida que a
realidade os propde, nunca relacionando
suas solugdes com teorias gerais que manifestariam os seus principios". Entre os sete
e os doze anos, a afetividade caracteriza-se
pel0 aparecimento de novos sentimentos
morais, como o respeito mutuo.
4) 0 periodo que vai dos onze-doze
anos at6 os catorze t o periodo da adoleschcia. Comparado a uma crianqa, "o
adolescente i individuo que constroi sistemas e teorias". 0 que chama a atenqiio no
adolescente "C seu interesse por questdes
niio-atuais, sem relag50 com as realidades
vividas dia apos dia, ou que antecipam situaqdes futuras, freqiientemente guimkricas,
com ingenuidade desarmante". E admirive1
na crianqa a felicidade ocasionada pela
elaboraqiio de teorias abstratas: "Alguns
deles escrevem, criam uma filosofia, uma

Capitdo primeiro
politica, uma estktica [...I. Outros niio escrevem, mas falam. A maioria, inclusive,
fala pouquissimo de suas soluqdes pessoais,
limitando-se a ruminii-las de mod0 secret0
e intimo. Todos, portm, possuem sistemas
e teorias que transformam o mundo, de um
ou de outro modo". Essa C a passagem do
pensamento concreto para o pensamento
"formal" ou "hipotttico-dedutivo". Antes
dos onze anos, as operaq6es da inteliggncia
infantil siio somente "concretas", baseandose nas realidades, nos objetos tangiveis, que
podem ser manipulados e submetidos a experiincias concretas. Mas, "depois dos onze
anos, o pensamento formal torna-se de fato
possivel, e as operaqdes logicas comeqam a
ser transpostas do plano da manipulaqiio
concreta para o plano das idCias puras,
expressas em linguagem (a linguagem das
palavras, dos simbolos matematicos etc.),
mas sem apoio da percepqiio, da experiincia ou at6 da convicqiio". 0 pensamento
formal, portanto, C "hipotCtico-dedutivo",
pensamento capaz de tirar conclusdes a
partir de puras hipoteses e niio somente de
observaqao concreta. Em entrevista concedida em 1973, Piaget dira: "0conteudo de
cada hipotese ja C uma forma de operaqiio
concreta; propor hipoteses e conclusdes em
relaqio C operaqao nova. As operaqdes sobre
operaqdes abrem entiio um campo hem mais
vasto de possibilidades".
Essas teorias sobre o desenvolvimento mental da crianqa foram provadas por
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a"semiologia"

o"signon

"[ ...I E sabido o quanto a lingiiistica,
a semiologia e a antropologia de nossos dias
devem a Saussure. Conceitos e temas reunidos no Cours de linguistique ge'ne'rale foram
utilizados como essenciais em variadissimas
direqdes de pesquisa. Remetem-se ao Cours
a sociolingiiistica de Meillet e Sommerfelt,
a estilistica genebrina de Bally, a lingiiistica
psicologica de Sechehaye, os funcionalistas
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Piaget mediante experimentos simples,
geniais e persuasivos. Foram submetidas
a experimentos por meio de variadas
te'cnicas de prova. E C facil imaginar a influincia que Piaget exerceu e ainda exerce
na renovaqiio da pedagogia. Do ponto de
vista filosofico, as pesquisas de Piaget, por
exemplo, mostram que "algumas estruturas
16gico-matematicas niio funcionam em todas as idades e, portanto, niio siio inatas".
Entretanto, podemos repetir que, para
Piaget, um desenvolvimento de estruturas
definidas 6 inato ou prC-formado. Para ele,
como podemos ler no fim de Biologia e
conhecimento, "as funqi5es cognoscitivas
prolongam as regulaqdes orghicas[ ...I ". Em
suma, o pensamento desenvolve-se e m urn

processo de adapta@o que identifica dados
corn esquemas existentes, ou transforma e
reestrutura esses esquemas corn base e m
novos dados. Influenciado tambim pela
psicologia da forma, Piaget afirma que a
psicanalise renovou completamente a psicologia, mas acrescenta que "o futuro da
psicanalise comeqari no dia em que ela se
tornar experimental". AlCm do mais, segundo ele, o conceit0 de "inconsciente" deve
ser mais extenso, "niio devendo se limitar
a vida emotiva: n6s somos conscientes do
resultado, niio do mecanismo". E "todos
os processos siio inconscientes em toda
area do funcionamento cognoscitivo [. ..I.
0 inconsciente C tudo aquilo que nao C
conceitualizado" .

de Saussure a

e o que

ci&ncms humanas no

Chomsky

Frei e Martinet, os institucionalistasitalianos
Devoto e Nencioni, os fonologistas e estruturalistas de Praga Karcevskij, Trubeckoj e
Jakobson, a lingiiistica matemitica de Mandelbrot e Herdan, a semiintica de Hullmann,
Prieto, .Trier e Lyons, a psicolingiiistica de
Bresson e Osgood, historiadores como Pagliaro e Coseriu, bem como Bloomfield (niio
seus seguidores), Hjelmslev e a escola glossematica, Chomsky (nio, porCm, seus seguidores)" (T. De Mauro). E as coisas niio param
ai, ja que as idCias do genebrino Ferdinand
de Saussure (1857-1913) influenciaram o
pensamento de estudiosos como MerleauPonty, LCvi-Strauss, Roland Barthes, Jacques

Lacan, Michel Foucault e, por meio deles,
as "ciincias humanas" e a filosofia. No caso
da filosofia, porque a historia das diversas
linguas 6, transparentemente, a historia das
diversas comunidades humanas: C na lingua
que o homem deposita os produtos de sua
evoluq5o espiritual, e a compreensio do
mod0 de funcionamento da lingua nos diz
muito sobre o mod0 como opera a mente
humana, e sobre as relaq6es entre os homens
e entre a mente e as coisas.
Vejamos agora alguns dos mais importantes conceitos da grande obra de Saussure,
isto C, o Curso de lingiiistica geral, publicado
postumamente em 1916 graqas a Bally e
Sechehaye. 0 primeiro desses conceitos C
precisamente o de semiologia. Escreve Saussure: "Pode-se conceber uma ciBncia que
estuda a vida dos sinais no quadro da vida
social; ela poderia ser parte da psicologia
social e, consequentemente, da psicologia
geral; nos a chamaremos de semiologia (do
grego seme'ion, 'signo')". 0 objetivo dessa
ciincia esti em "nos dizer em que consistem
os sinais, quais leis os regulam". Entretanto, os sinais n50 sZo apenas os linguisticos.
Por isso, a semiologia diz respeito a outros
sistemas de sinais, como os ritos simb6licos,
o alfabeto dos surdos-mudos, as formas de
cortesia, os sinais militares, a propria moda,
os sinais visuais maritimos, e assim por
diante. Desse modo, a lingua 6 um sistema
semiol6gico especial, ainda que privilegiado. E em que consiste para Saussure o sinal
lingiiistico? Contrariamente as idCias que se
encontram na Biblia e em Platso, "o sinal
linguistico n5o une urna coisa e um nome,
mas um conceito e urna imagem acustica".
0 sinal, em suma, C urna entidade de
duas faces, a do significado e a do significante: "A lingua C comparhvel a urna folha
de papel: o pensamento C a frente e o som
C o verso; niio se pode cortar a frente sem
cortar ao mesmo tempo o verso". 0 sinal,
portanto, C a relaqio entre conceito (significado) e imagem acustica (significante). E
siio duas as caracteristicas primordiais do
sinal assim definido: a arbitrariedade e a
linearidade. A primeira caracteristica nos diz
que "o lago que une o significante ao significado C pura convenqiio,.ja que n5o existe
nenhuma necessidade de Iigar, por exemplo,
o conceito de "irms" com a imagem acustica
francesa (s + o + r) ou italiana (s + o + r +
e + 1 + 1 + a). A arbitrariedade, obviamente,
"niio deve dar a idCia de que o significante
depende da livre escolha do sujeito falante
[..I; nos queremos dizer que 6 imotivado, ou

seja, arbitrario, em rela~iioao significado,
com o qual, na realidade, 1150 tem nenhuma
relaqiio natural". No que se refere a segunda caracteristica, "o significante, sendo de
natureza auditiva, desenvolve-se somente
no tempo e tem as caracteristicas que tira
do tempo: a ) representa urna extensso e b)
essa extensio C mensuriivel em urna unica
dimensiio: C urna linha".

Saussure p6e na base de sua teoria a
oposigiio entre o conceito de lingua (langue)
e o conceito de palavra (parole). Essa C "a
primeira verdade", a primeira grande escolha ou a "primeira bifurcag50n. Mas, antes
de mais nada, a lingua n5o C a linguagem.
A linguagem C urna faculdade comum a
todos: C a faculdade universal de falar. Por
seu turno, a lingua C "um produto social da
faculdade da linguagem". A lingua C algo de
externo ao individuo, C um fato institucional;
o individuo a encontra pela frente, a aprende
e a ela C submetido. Como escreve Saussure, a lingua t "um tesouro depositado pela
prhtica do falar nos homens pertencentes a
mesma comunidade", e "a lingua existe na
coletividade sob a forma de soma de impressoes depositadas em cada cCrebro". A
lingua C patrimhi0 de todos, C o tesouro de
todos. Com efeito, "formam-se nos sujeitos
falantes impress6es que acabam por ser mais
ou menos as mesmas em todos". E entre os
individuos assim ligados pela linguagem
"estabelece-se urna espkcie de media: todos
reproduzirso - claro que n i o exatamente,
mas aproximadamente - os mesmos sinais
unidos aos mesmos conceitos". Esse C um
processo que Saussure define como processo
de "cristalizaqiio social" da palavra na lingua.
A lingua, portanto, 6 um fato social, um
sistema de sinais que o individuo aprende a
manobrar e usar para pensar e para se comunicar; em suma, para viver como homem. Ja
a palavra 6 diferente da lingua: "Separando a
lingua da palavra, separa-se ao mesmo tempo o que C social do que C individual". Diante
da lingua, que C "um modelo coletivo", um
"c6digon, urna maquina institucional adequada para os objetivos da comunicaqiio,
"a palavra C [.. ..] ato individual da vontade
e da inteligincia". E Saussure prova que
lingua e palavra sHo duas realidades distintas
e, portanto, distinguiveis, e o faz atravts
das afasias (onde o doente compreende as

Capitulo primeiro -

Froiztzspicio d o Cours de linguistique ginirale,
de E de Saussure ( 1 9 16).

mensagens que recebe, mas perdeu o uso da
palavra), ou com o fato de que podemos ler
as linguas mortas. Por tudo isso, "o estudo
da linguagem abrange [. ..] duas partes: uma,
a essencial, tem por objetivo a lingua, que,
em sua essincia, i social e independente
do individuo; a outra, secundaria, tem por
objeto a parte individual da linguagem, ou
seja, a palavra, aqui abrangendo a fonaqio;
ela C psicofisica". Embora nunca tendo
"enfrentado em suas liq6es a lingiiistica da
palavra" (6 o que nos diz Bally), Saussure
vira que "6 a palavra que faz evoluir a lingua", e isso pel0 fato de que "nada entra na
lingua sem ter estado na palavra, e todos os
fenbmenos evolutivos t2m sua raiz na esfera
do individuo". Entretanto, "toda criaqio
deve ser precedida de uma comparaqio
inconsciente dos materiais depositados no
tesouro da lingua, onde as formas geradoras s i o classificadas segundo suas relaq6es
sintagmiticas e associativas" .

A primeira oposigBo, portanto, C a
existente entre lingua e palavra. E a segunda
"grande bifurcagio" C a que existe entre

f\s
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sincronia e diacronia. Em seus Principios de
historia da lingua (1880),Hermann Paul sentenciara que "um estudo cientifico da lingua
que n i o seja historico nos fins ou no mkodo
i deficiente". Paul expressava o que se havia
tornado opiniiio dominante nos programas
de trabalho dos lingiiistas. Pois bem, diante
dessa situaqio, Saussure efetua uma autintica revolugiio na cihcia da linguagem, com
sua oposi@o entre sincronia e diacronia, e
com o priviligio dado a sincronia. A linguistics sincr6nica estuda a lingua vista como
sistema, n i o considerando as mudanqas
ocorridas no tempo. Ela investiga a lingua
com base no "eixo das simultaneidades",
niio das "sucess6es". Escreve Saussure: "A
lingiiistica sincrbnica tratarii das rela~des
logicas e psicologicas que relacionam termos
coexistentes e que formam sistemas, assim
como siio percebidas pela propria conscihcia coletiva". Por seu turno, "a lingiiistica
diacr8nica estudara [.. .] as relaq6es que
ligam termos sucessivos, n i o percebidos
pela propria consciincia coletiva, e que
se substituem uns aos outros sem formar
sistemas entre sin. Saussure exemplifica: no
antigo alemiio, o plural de gast (hospede)
e de hunt (miio) era, respectivamente, gasti
e hanti; analogamente, no anglo-saxiio, o
plural de fot (pi), toth (dente) egos (ganso)
era foti, tothi e gosi. Pois bem, 6 esse tip0
de regularidade que interessa a lingiiistica
sincrbnica: trata-se daquelas regularidades
pelas quais a massa falante percebe a lingua
como sistema. 0 aspecto sincr8nico "i a
unica realidade para a massa falante". Com
o tempo, o plural de gast tornou-se gaste e
o de hunt tornou-se hande, mas, "para o
sujeito falante, sua (dos fatos da lingua) sucessiio no tempo C inexistente". Assim, por
exemplo, "se dkpit ja significou 'desprezo'
em francis, isso niio muda o fato de que,
atualmente, tem sentido completamente
diferente; etimologia e valor sincrbnico s i o
duas coisas bem distintas". Em suma. a
etimologia de um termo n i o C necessaria ii
descriqio de seu valor. Portanto, "sincronia
e diacronia designariio respectivamente um
estado da lingua e uma fase de evolugiio".
Assim, a verdade sincrbnica niio exclui a
diacrbnica. Entretanto, "o aspecto sincrbnico predomina sobre o outro, porque, para
a massa falante, i a unica realidade". Tal
distinqiio entre sincronia e diacronia, afirma
Saussure, "imp6e-se imperiosamente" ao
lingiiista pel0 fato de que "a lingua C sistema de puros valores, niio determinado por
outra coisa sen20 pel0 estado momentsneo

de seus termos". A lingiiistica sincr6nica

C "a ciincia dos estados de uma lingua";
6 , por assim dizer, lingiiistica estatica. Ja
a lingiiistica diacrhnica, por assim dizer, i
lingiiistica evolutiva.
Com base nisso tudo, Saussure traqa
um esquema (reproduzido abaixo) que indica
"a forma racional" que o estudo lingiiistico
deve tomar:

Sincronia
LINGUA

r
LINGUAGEM

Naturalmente, em sua historia, a lingua
sofre influincias externas a ela: fatos como
as colonizaqdes, as relaq6es entre lingua e
instituiqdes (Igreja, escola etc.), as politicas
de unificaqiio nacional etc., n i o deixam
de influir na evoluqiio de uma lingua. Diz
Saussure que a "lingiiistica externa" pode
acumular pormenores sobre pormenores
"sem sentir-se aprisionada nas malhas de um
sistema". Mas com a "lingiiistica interna"
tudo ocorre diversamente, ja que para ela "a
lingua C um sistema que conhece somente a
ordem que lhe C propria". Uma comparaqiio
com o jogo de xadrez, diz Saussure, ajuda a
compreender tudo isso melhor, ja que em tal
caso C relativamente facil distinguir aquilo
que C externo do que t interno: "0 fato de
o jogo ter passado da Ptrsia para a Europa
C de ordem externa, mas, ao contririo, tudo
o que se refere ao sistema e as suas regras 6
interno. Se substituo peqas de madeira por
peqas de marfim, a mudanqa niio influi sobre
o sistema; mas, se se diminuir ou aumentar o
nGmero de peqas, essa mudanqa atinge profundamente a 'gramatica' do jogo". 0 valor
das peqas (ou dos sinais lingiiisticos) niio estii
vinculado ao material (madeira ou marfim)
de que siio feitas, mas depende unicamente
das relaqdes que se estabelecem entre elas:
regras de posiqGes, de deslocamento etc. 0 s
sinais lingiiisticos, como as peqas de xadrez,
niio valem por sua substincia, e sim por
sua forma.

Fundado por VilCm Mathesius em 1926,
o Circulo Lingiiistico de Praga teve como
representantes principais t r & russos: o
principe Nikolaj Segeevic Trubeckoj (18901938),que, de 1922 at6 a sua morte, ensinou
na Universidade de Viena; Roman Jakobson
(1896-1982) e S. Karcevskij (1871-1955).
Entre os filiados "europeus" ao Circulo
de Praga deve-se recordar sobretudo Karl
Biihler, Daniel Jones, Emile Benveniste e
Andrt Martinet.
0 campo de pesquisas desse grupo foi
a fonologia. AlCm de 0 s fundamentos da
fonologia (1939), de Trubeckoj, deve-se
recordar os oito volumes dos Trabalhos d o
Circulo Lingiiistico de Praga, publicados
entre 1929 e 1938. Em 1928, no primeiro
congress0 internacional de lingiiistas, realizado em Haia, Jakobson, Karcevskij e
Trubeckoj formularam o principio pel0 qua1
a fone'tica C o estudo dos sons das palavras
(estudo fisiologico), ao passo que a fonologia C o estudo dos sons dentro do sistema
da lingua, isto C, dos fonemas. A primeira,
isto 6, a fonitica, estuda os sons concretos
como fen6menos fisicos; a segunda, ou seja,
a fonologia, estuda os sinais f6nicos que
siio usados na comunicaqiio lingiiistica. 0 s
fonemas siio "unidades distintivas minimas
da lingua"; sao em numero fix0 em cada
lingua, de vinte a quarenta, desenvolvendo
uma "funqiio diferencial" dentro do sistema da lingua e no plano do significante.
Assim, por exemplo, nas palavras italianas
tare, mare, dare, bare, pare, a "diferenqa"
de significado deve-se aos fonemas iniciais,
que s i o diferenciados e diferenciadores. Ou
entiio basta pensar na funqiio distintiva do
fonema /el nas palavras italianas esalare e
salare: a segunda palavra distingue-se da
primeira somente pela ausZncia do fonema
inicial /el. A fonitica, portanto, t o estudo
do aspect0 material dos sons da linguagem,
ao passo que a fonologia considera somente
aqueles aspectos dos sons que desenvolvem
determinada funqiio na lingua, e que se
identificam precisamente com os fonemas
(F. Ravazzoli).
Siio de 1929 as famosas Teses ( A s teses
de 1929) do Circulo Lingiiistico de Praga,
que siio teses programaticas enunciadas
no Primeiro Congress0 dos Filologos Eslavos, e nas quais os conceitos de "sistema"

e de "funqiio" desenvolvem papel central.
"Produto da atividade humana. a lineua
"
tem em comum com ela o carater de finalidade. Quando se analisa a linguagem como
expressiio ou como comunicaqiio, o critkrio
explicative que se apresenta como o mais
simples e natural C a propria intenqiio do
sujeito falante. Assim, na analise lingiiistica,
deve-se levar em conta o Donto de vista da
funqiio. Desse ponto de vi'sta, a lingua bum
sistema de meios de express20 apropriados
a um objetivo. Niio se pode compreender
nenhum fato linguistico sem levar em conta
o sistema a que pertence". Nas pegadas de
Saussure, o grupo de Praga defende a idCia
de que "o melhor mod0 para conhecer a
esskncia e o carater de urna lingua consiste
na analise sincr6nica dos fatos (lingiiisticos)
atuais, os unicos que oferecem materiais
completos e dos quais se tem a experikncia
direta". A concepqiio da lingua como sistema funcional tambim deve ser levada em
conta "no estudo dos estados de lingua do
passado, tanto em se tratando de reconstrui-10s como de constatar sua evolugiio".
Desse modo, o estudo diacr6nico niio
somente niio exclui as noqdes de sistema e
funqiio, mas, ao contririo, "fica incomplete
se nao se levar em conta essas nocdes". E
mais: no que se refere ao aspect0 f6nico
da lingua, "o conteudo sensorial de tais
elementos fonologicos C menos essencial
do que suas relaqdes reciprocas no interior
do sistema (Principio estrutural do sistema
fonoldgico)".

A tradiqiio lingiiistica dinamarquesa
(basta pensar em Rasmus Rask) alcanqou
seu ponto mais significativo em nosso sCculo com a Escola de Copenhague, cujos
O
representantes de maior destaque S ~ Viggo
Brendal, H . J. Uldall e, sobretudo, Luis
Hjelmslev (1899-1965).Brendal pretendia
"encontrar na linguagem os conceitos da
Iogica, que, em filosofia, foram elaborados
desde Aristoteles at6 os 16gicos modernos".
E "o procedimento rigidamente logicizante
que levou Brendal a construir sua teoria
fazendo os fatos entrarem em quadros
preestabelecidos de tip0 binario tambCm
atraiu outros pesquisadores" (M. Leroy).
Por seu turno, em Fundamentos da teoria

da linguagem ( 1945), Hjelmslev apresenta
urna teoria ( a teoria glossema'tica), na qual,
nas pegadas de Saussure ("unico antecedente indiscutivel"), a lingua C vista como
urna totalidade auto-suficiente. TambCm
para ele "a lingua C urna forma e nao urna
substincia", e a funqiio do lingiiista C a de
construir urna teoria que venha a se configurar como urna esptcie de "algebra" de
toda lingua. Escreve Hjelmslev: "A forma
lingiiistica C independente da substincia
em que se manifesta. A forma nao pode ser
reconhecida e definida sen50 colocando-se
no terreno da funqiio". A substincia de urna
lingua deve ser estruturada, do contrario
permanece urna nebulosa. E, na opiniiio
de Hjelmslev, a estrutura C "uma rede de
dependkncias, ou, para dizk-lo de um mod0
a o mesmo tempo mais exato, mais tCcnico
e mais simples, C urna rede de funqdes". A
estrutura C "uma entidade aut6noma de
dependkncias internas". Disso tudo brota
a proposta de que C necessario estudar, n i o
as "partes" da lingua (isto 6, as unidades
substanciais), mas muito mais as relaqdes
(ou funq6es) existentes e constitutivas dessas partes. Todo elemento de um texto (oral
ou escrito) C considerado como a intersecqiio de um "feixe de relaqdes". Assim, por
exemplo, no latim existe urna relaqiio de
interdependhzcia entre o caso e o numero,
que se pressupdem reciprocamente; ha
urna relaqao de determinagdo entre sine e
o ablativo (sine pressupde o ablativo, mas
o ablativo niio pressupde sine); existe urna
relaqiio de constelagdo entre in e o ablativo
(eles estao em relaq5o entre si, mas nenhum
dos dois pressupde o outro) (D. Manesse).
A teoria lingiiistica de Hjelmsley preocupa-se unicamente com a forma. E por isso
que ele a chama de glossematica (glossa,
em grego, C lingua). Devido a essa preocupaqiio, pode-se compreender muito bem
os ataques de Hjelmslev contra os mentalistas e contra os comportamentalistas.
0 s primeiros, pressupondo urna vontade
consciente, fazem intervir o sujeito falante; os segundos fazem intervir o ouvinte a
quem a mensagem C endereqada. Mas, para
Hjelmslev, tanto o falante como o ouvinte
s5o estranhos a estrutura da linguagem.
Muito ticnica e abstrata, porem, como
escreveu G. Lepschy, "a glossematica deve
ser reconhecido o mCrito de ter enfrentado
muitos problemas, sobretudo inerentes a
Iogica interna [...I da teoria lingiiistica,
silenciados em outras teorias, e de tk-lo
feito com notivel antecipaqao em relaqiio
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ao period0 mais recente, no qua1 as pesquisas sobre a teoria lingiiistica, enquanto

distintas das pesquisas sobre a linguagem,
viram reconhecida a importhcia que a
elas cabe".

g r a m 6 t i c a generativa
d e N o a m CG\omsky

Silenciando sobre importantes contribuiqdes especificas de estudiosos como L.
Bloomfield, Jakobson, Martinet e outros,
veiamos ra~idamentealgumas das idCias
cehtrais de ~ o a m
Avram ehomsky (nascido
em Baltimore, em 1928; professor no famoso Massachusetts Institute of Technology).
A"
~ramaticatradicional e a lin~iiistica
es"
truturalista haviam acumulado grande numero de fatos e observaqoes sobre a lingua,
pondo assim 2 disposiqiio dos estudiosos
grande quantidade de material empirico.
A gramiitica tradicional C normativa e a
lingiiistica estruturalista, ao contriirio, t
descritiva. Mas tanto urna como a outra
permanecem no plano das classificaqBes,
ainda que por vezes refinadissimas, dos
fatos lingiiisticos.
Com Chomsky, a lingiiistica deu um
salto de qualidade. Com efeito, a lingiiistica
estrutural descreve a lingua, mas niio consegue explica-la. E Chomsky deu-se a tarefa de
fazer a citncia da linguagem passar do estigio descritivo para o estigio explicativo, j6
que, "hoje, o problema central para a teoria
da gramatica niio t a falta de dados, e sim
muito mais o fato de que as teorias existentes niio siio suficientes Dara ~ 6 ordem
r
na
grande quantidade de dahos G e dificilmente
podem ser postos seriamente em duvida".
Desde seu a~arecimentoem 1957 (6
esse o ano da publicaqio de As estruturas
sintaticas), a concepqio de Chomsky sofreu viirias modificaqoes, tanto que hoje jii
se costuma falar de trts teorias diversas: a
primeira gramatica generativa transformacional, a teoria padriio, e a teoria padriio

ampliada. Como foi a teoria padriio que
focalizou a discussiio posterior, exporemos
os nucleos centrais dessa teoria (ou, pel0
menos, as idCias de maior relevo para a
tradiqiio filosofica). Chomsky, portanto,
niio quer descrever a lingua, e sim explicala. E, para esse fim, se prop6e a construir
urna gramatica generativa. Esta niio analisa
descritivamente os enunciados, mas os gera,
ou seja, da um calculo de tip0 logico-matematico em grau de enumerar de forma
recorrente todos e apenas os enunciados
gramaticais de urna lingua. Desse modo, a
gramaticalidade niio C a sensatez e tampouco a verdade. E a correqiio formal de urna
seqiitncia. Incolores verdes idbias dormem
furiosamente C considerado gramatical, ao
passo que ele ler um livro de musica nHo t
considerado tal (E. Rigotti).
Em As estruturas sintaticas, Chomsky
havia distiguido entre frases nucleares e
frases complexas, estas ultimas sendo geradas pelas primeiras atraves das "transformaq6esn. Depois, portm, em Aspectos da
teoria da sintaxe (1964), Chomsky substituiu essa distingiio por outra, entre "estrutura profunda" e "estrutura superficial".
Simplificando muito, poderiamos dizer que
a estrutura profunda esta no significado
niio ambiguo de urna frase. Da estrutura
profunda se passa a estrutura superficial,
atravCs daquelas t r a n s f o r m a ~ t i e scuja
funqiio C reordenar as relaqdes sintiticas
segundo as regras proprias de cada lingua.
(A investigaqiio sobre as transformaqBes
generativas C precisamente o que carateriza
a gramiitica transformacional.) Pedro educa Paulo e Paulo educa Pedro possuem os
mesmos elementos ICxicos, mas significados
diversos. Entretanto, niio ha diversidade
de significado entre Pedro educa Paulo e
Paulo e educado por Pedro, enquanto o
segundo enunciado C urna transformagio
legitima da estrutura profunda do primeiro
enunciado. Na estrutura profunda, o enunciado E se ramifica nas categorias maiores,
que siio o sintagma nominal SN e o sintagma predicativo SP. Estes, por seu turno, se
ramificam em outros sintagmas e estes em
outros ainda, at6 chegar-se ao nome N, ao
verbo V, ao advCrbio Adv., ao adjetivo Adj.
etc., como no esquema seguinte:

( o gato roubou
urn bife)

A distinqiio entre estrutura profund a e estrutura superficial resulta util, por
exemplo, quando nos embatemos k m
frases ambiguas, para as quais a analise
gramatical pode mostrar que, a estes dois
significados, correspondem duas estruturas
profundas. "Conhecer urna lingua -escreve
Chomsky em Mente e linguagem (1968)
- significa estar em grau de atribuir urna
estrutura profunda e urna superficial a urna
quantidade infinita de frases, de relacionar
essas estruturas entre si de mod0 justo, e
de atribuir urna interpretaqiio semhtica e
fonetica a estrutura profunda e a superficial
combinadas".

Paralelamente a distinqiio entre estrutura profunda e estrutura superficial, existe
a distinqiio entre competence e performance,
traduzidas por competincia e execu@o. A
competincia e a execuqiio nos remetem a
oposiqiio de Saussure entre lingua e palavra.
Como a lingua em Saussure, a competincia de Chomsky designa aquele conjunto
do
de normas e mecanismos A disposiqiio
sujeito falante, que Ihe permitem executar,
criar e avaliar um numero infinito de mensagens ou frases. Analogamente a palavra de
Saussure, a execu@o C a realizaqiio concreta
da competincia. Entretanto, diferentemente
-

de Saussure, Chomsky evidencia que, no
sujeito, a cornpetincia implica atividade
criadora desconhecida para o falante de
Saussure, e ignorada principalmente pel0
comportamentalismo de Bloomfield ( A
linguagem, 1953) e de Skinner ( 0comportamento verbal C de 1957). 0 fato C que o
sujeito falante (niio somente o adulto, mas
tambCm a crianqa) esta em condis6es de
compreender e produzir um numero infinito
de frases que nunca ouviu nem leu, fato que
despedaqa a idCia comportamentalista de
que a aprendizagem da linguagem pode ser
explicada atravCs do mecanismo de estimulo
e resposta, ou por meio de um adestramento
repetitivo.
Referindo-se a von H u m b o l d t ,
Chomsky afirma que a linguagem C chamada a fazer, "a partir de meios finitos,
um uso infinito". 0 s mecanismos que
permitem produzir frases e frases novas,
bem como reconheci-las e julga-las, entram
fortemente em aqio desde tenra idade. E
nenhuma teoria empirista e comportamentalista, precisamente, C capaz de explicar
(atravCs de meios como a imitacio, a repeti@, a memorizaqiio de fatos lingiiisticos
etc.) a "cornpetincia" lingiiistica de uma
crianqa de tris anos, por exemplo. Posto
precisamente diante da "compet~ncia"e
da "criatividade lingiiistica" das criangas,
Chomsky, destacando a total inadequaqiio
explicativa das teorias empiristas e com-

,
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portamentalistas, pressup8e entiio capacidades inatas. Em outros termos, ampla
quantidade de conhecimentos linguisticos
(de normas linguisticas) chega a nos como
heranga linguistica do p a t r i m h i o da espCcie. Uma crianga C geneticamente capaz
de falar; o ambiente nada mais faz do que
desencadear estas suas capacidades inatas.
E Chomsky identifica o contefido dessas
disposiq6es inatas naqueles "universais
linguisticos" cuja descoberta C fungio da
gramitica universal. Com efeito, afirma
Chomsky, "a gramatica universal C um
conjunto de principios, que caracteriza a
classe das gramaticas possiveis, preconizando o mod0 como se organizam as gramiticas particulares". Ela C "um conjunto de
hipoteses empiricas sobre a faculdade da
linguagem determinada biologicamente".
Naturalmente, se a tese inatista afasta
Chomsky do empirismo e do comportamentalismo, ela o aproxima, porCm, do
racionalismo clissico e daquela tradigzo
linguistica que Chomsky chama de "linguistica cartesiana", que iria de Descartes
Humboldt e que,
exemplo, teria encontrado concretizagiio na Gramatica geral
e racional de Arnauld e Lancelot.

Noam Auram Chomsky ( 1 928-)
nil0 quis descreuer a lingua, mas explica-la.

VI. $\ a ~ t r o ~ o l oC~M
i aI ~ M V ~ I

0 conceit0 de "cultura", como emerge da atual Antropologia cultural, tem at6
data de nascimento, ou seja, o ano de 1871,
quando Edward B. Tylor (1832-1917) publicou seu Cultura primitiva. Nesse livro,
Tylor assim definia a cultura: "Entendida em
seu amplo sentido etnogrifico, a cultura ou
civiliza~BoC aquele conjunto complexo que
inclui o conhecimento, as crengas, a arte, a
moral, o direito, os costumes e quaisquer
outras capacidades e hibitos adquiridos
pel0 homem como membro de uma sociedade". Desse modo, Tylor alargava o arc0
hist6rico da vida dos povos, enquanto esse
arc0 deixava de coincidir com o desenvolvimento das citncias e da arte dos povos
"civilizados": antes de alcangar esse estagio,
a humanidade teve uma organizaggo social

primitiva, personificou os fen6menos em entidades miticas, concebeu o universo como
a morada dos espiritos invisiveis e, todavia,
ativos (Pietro Rossi).
Depois de Tylor, Franz Boas (18581942) e sua Escola, da qua1 provtm estudiosos como Robert H. Loewie (1883-1957)
e Alfred L. Kroeber (1876-1960, autor de
0 superorgdnico, 1917, e de A natureza da
cultura, 1952),insistiram sobre o carater adquirido da cultura, ou seja, sobre a diferenga
entre heranga biologics e heranga cultural,
e sobre a impossibilidade de relacionar a
segunda com a primeira. AlCm disso, Boas
tambCm fez quest50 de distinguir a "sociedade" da "cultura". Ele sustenta que a sociedade, ou seja, a organizagiio social, pode
ser encontrada tambCm no mundo dos animais; basta pensar no mundo das abelhas,
das formigas, dos macacos e dos lobos. J i a
cultura C tipica do homem. Escreve Boas: "A
cultura humana se diferencia da vida animal

pelo poder de raciocinio e, correlatamente,
pelo uso da linguagem".
A exemplo de Boas, Loewie e Icroeber,
a irredutibilidade da cultura a condiqoes biologicas, econ6micas ou geogrificas tambCrn
foi eficazmente propugnada pelo grande
Bronislav Malinowski (1884-1942, autor de
0 s argonautas d o Pacifico ocidental, 1922;

A vida sexual dos selvagens da Melanesia
norte-ocidental, 1929; Sexo e repressio na
vida dos selvagens, 1927; 0 s fundamentos
da fe' e da moral, 1936), que afirmou a esse
respeito: "Um negro de sangue puro, transportado para a Franqa desde crianqa e criado
nesse pais, seria profundamente diferente
do que teria sido se criado na selva de sua
terra de origem. Ele teria recebido uma her a n p social diferente, outra lingua, outros
hhbitos, outras idCias e crenps; teria sido incorporado a uma organizaqiio social e a um
ambiente cultural diferentes". E Malinowski
conclui: "Essa heranqa social e o conceitochave da antropologia cultural". Esta claro,
portanto, que, para a antropologia cultural
moderna, a cultura C irredutivel a condiqoes
extraculturais, como as condiqoes biologicas
ou climaticas: raqas diversas t i m a mesma
cultura, e a mesma raqa tem culturas diferentes; sob o mesmo clima encontramos
culturas diversas e encontramos a mesma
cultura sob climas diferentes. Portanto, o m nis cultura e cultura (toda cultura provem de
uma cultura), muito embora seja verdadeiro
que os fatores extraculturais influenciam ou
condicionam a cultura em certa medida, a
ser precisada em cada caso.
Entretanto, de 1930 em diante, outra
dimensiio entra na problematica da antropologia cultural: a dimens20 normatiua.
Afirma-se que siio os valores que caracterizam uma cultura. Ou seja, siio os modelos
de comportamento, ou seja, os modos de
vida aos quais siio atribuidos valores. Essa
posiqiio, favorecida por John Dewey, G.
H. Mead, Talcott Parsons e pelo proprio
Kroeber, foi expressa sobretudo por Clyde
Kluckhohn (1905-1960, estudioso dos navahos, entre outras coisas). Para Kluckhohn, a cultura i um conjunto de modelos
normativos compartilhados pelos membros
do grupo, modelos que servem para regular
sua conduta e que siio acompanhados por
certas sanqoes quando a conduta niio se
conforma a eles. Nas miios de Kluckhohn,

o conceito de modelo normativo tornou-se
critCrio metodologico para distinguir uma
cultura de outra cultura, para distinguir
culturas diversas (isto 6 , escalas diversas de
valores) no interior da mesma sociedade,
e para identificar as varjas subculturas no
interior de uma cultura. E Gbvio que, sendo
assim, o etnocentrismo C apenas uma ilusiio
pseudocientifica, que freqiientemente teve
consequikcias crueis. E ulna grande li@o
de tolerincia que nos provim da antropologia cultural dos nossos dias. E mais: se
a cultura niio C determinada por fatores
extraculturais, entiio pode-se ver logo que
a cultura implica criatividade. Escreve o
antropologo de origem russa David Bidney
(nascido em 1908, autor de Antropologia
tedrica, 1953, e de 0 conceito de lzberdade
e m antropologia, 1963): " Acultura C essencialmente o produto da capacidade criativa
Nos sustentamos que a
do homem I...].
cultura C criaqiio historica do homem e, em
sua continuidade, depende da transmiss50
e invenqiio livre e criativa". Por isso, acrescenta a esse proposito Clyde Kluckhohn,
"por mais que os antropologos sCrios fujam
de qualquer pretensiio messiinica e niio
afirmem de modo algum que a natureza
seja uma espicie de pedra filosofal capaz de
resolver todos os problemas, no entanto o
conceito explicativo traz consigo um fundo
de legitima esperanqa para os homens e para
seus problemas. Se os alemiies e japoneses
fossem o que foram por causa de sua natureza biologics, as perspectivas para o futuro
seriam quase desesperadoras; mas, se sua inclinaqiio para a crueldade e o expansionismo
e resultado de fatores situacionais (press6es
econ6micas) e de suas culturas, nesse cam e
possivel fazer algo" .
Mais recentemente, primeiro Popper e,
depois dele, biologos como John C. Eccles,
Jacques Monod e Peter B. Medawar usaram
a express50 "mundo 3" para significar o conceito de cultura. O " m u n d o 1" C o mundo
material e dos organismos; o " m u n d o 2" C o
mundo da mente humana; o " m u n d o 3'' C o
mundo feito pel0 homem (e que, por seu turno, fez o homem), C o mundo dos produtos
humanos, o mundo da cultura (dos mitos,
das obras de arte, das teorias cientificas, das
instituiqoes etc.). 0 s problemas, as teorias
e as argumentaq6es cientificas constituem
apenas a "provincia ldgica" do mundo 3.
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VII. j%nnheim
e a

socioloaia

do conhecimento

No capitulo sobre a fenomenologia,
ja acenamos para a contribuiqiio dada por
Max Scheler a sociologia do conhecimento.
Aqui, delinearemos os traqos de fundo das
teorias de Karl Mannheim (1893-1947), o
pensador que, mais do que qualquer outro,
juntamente com Scheler, contribuiu (com
seu trabalho Ideologia e utopia, 1929)
para a proposiqiio dos problemas tipicos
da sociologia do conhecimento (ainda que,
tambCm nesse campo, n5o se devam esquecer os trabalhos de P. Sorokin, G. Gurvitch,
W. Stark, T. Parsons, R. K. Merton, F. Znaniecki etc.).
A sociologia do conhecimento ou sociologia do saber estuda os condicionamentos sociais do saber, "procurando analisar
a relaqiio entre conhecimento e existtncia".
0 fato de pertencer a determinada classe,
corno, por exemplo, a classe burguesa ou
proletiria, implica o que para as idCias
morais, religiosas, politicas, econ6micas,
ou para o pr6prio mod0 de fazer citncia
de quem a ela pertence? E como siio condicionadas as produqdes mentais de quem
pertence a uma Igreja, a uma camada social,
a um partido ou a uma geraqiio em funqiio
dessa participaqiio? Na realidade, escreve
Mannheim, " h i aspectos do pensar que niio
podem ser adequadamente interpretados
enquanto suas origens sociais permanecerem
obscuras".
A conscihcia do condicionamento social das categorias e das produqdes mentais
niio C coisa recente. Assim, apenas para citar
alguns pensadores do passado, a teoria dos
idola de Bacon C exemplo da conscitncia
do condicionamento social do pensamento.
Mas essa conscihcia tambCm pode ser encontrada em Malebranche, Pascal, Voltaire,
Montesquieu, Condorcet, Saint-Simon
e, mais recentemente, em Nietzsche. Foi
Maquiavel quem observou que se pensa de
um mod0 na praCa e de outro no palacio. E
Marx, por seu turno, estabeleceu como um
dos fulcros de seu pensamento a idCia de

que "niio C a conscihcia dos homens que
determina seu ser, mas, ao contrario, C o seu
ser social que determina sua conscitncia".
Pois bem, a sociologia do conhecimento assume e modifica criticamente essa conhecida
afirmaqiio de Marx, no sentido de que, "sem
negar que exista a influhcia da sociedade
sobre o pensamento, a sociologia do conhecimento considera que essa influtncia niio C
determinaqiio, e sim condicionamento [...I "
(G. Morra).
Para Mannheim, o marxismo "viu
claramente que por tras de toda doutrina
se encerra a conscihcia de uma classe. Esse
pensamento coletivo, que procede de acordo
com determinados interesses e situaqdes
sociais, Marx o chamou de ideologia".
Em Marx, a ideologia C um pensamento
subvertido (niio sao as idCias que diio sentido a realidade, mas sim a realidade social
que determina as idCias morais, religiosas,
filos6ficas etc.) e distorcido (o burgues, por
exemplo, propde suas idCias como universalmente validas, embora elas sejam somente
a defesa de interesses particulares), que
tende a justificar e manter uma situaqiio de
fato. E a partir da concepqiio marxista de
ideologia que Mannheim comeqa a tecer a
rede de seus conceitos. Antes de mais nada,
ele distingue entre concep@o particular da
ideologia e concep@o total. Escreve Mannheim que, "na primeira, incluimos todos
aqueles casos em que a 'falsidade' deve-se
a um elemento que, intencional ou niio,
consciente ou inconsciente, permanece em
nivel psicologico e niio supera o plano da
simples mentira". Nessa concepqiio particular de ideologia, "nos referimos sempre a
afirmaqdes especificas que podem ser vistas
como deformaqdes e falsificaqdes, sem que
por isso fique comprometida a integridade
da estrutura mental do sujeito".
Mas a sociologia do conhecimento
problematiza precisamente essa estrutura
mental em sua totalidade, "tal como ela aparece nas diversas correntes de pensamento
e nos varios grupos hist6rico-sociais". Em
outros termos, a sociologia do saber niio
critica as simples afirmaqdes que camuflam
situaqdes particulares; ao contrario, ela
muito mais "as examina em plano estrutural ou noologico, que niio se apresenta de

Capitulo primeiro
mod0 algum igual em todos os homens, mas
C tal que a mesma realidade assume diversas
formas e aspectos no curso do desenvolvimento social".
A concepqio particular da ideologia
mantCm suas analises "em nivel puramente
psicol6gico", enquanto a concepqiio total da
ideologia refere-se a ideologia de urna Cpoca
ou de um grupo historico-social, como urna
classe. A concepqiio total "chama em causa
toda a cosmovisiio da oposiqio (inclusive
todo o seu instrumento conceitual), compreendendo tais conceitos como produto
da vida coletiva de que participa". Eu estou
desmascarando a ideologia parcial quando,
por exemplo, digo ao adversario que essa
sua idCia C somente urna defesa do seu posto
de trabalho ou deste ou daquele privilkgio
social, e estou descobrindo urna ideologia
total quando constato correspondtncia entre
urna situaqio social e determinada perspectiva ou conscitncia coletiva.

0iwarxismo kl'ideolbgico"?
A distinC&o entre
ideologia e htopia
Ora, Marx utilizou unilateralmente
a descoberta do condicionamento social
do pensamento. Com efeito, ele procurou
invalidar a concepqio burguesa do mundo
n i o porque ela seja um "engano politico
deliberado", e sim porque determinada por
urna situaqio social precisa. A cosmovisio
burguesa C filha direta de urna situaqio historica e social. Mas, se o condicionamento
social vale para o pensamento burguts,
pergunta-se Mannheim, n i o valera tambCm
para o pensamento marxista? Escreve Mannheim: "Pode-se mostrar facilmente que
aqueles que pensam em termos socialistas
e comunistas so identificam o elemento
ideologic0 nas idtias de seus adversarios, ao
passo que consideram suas proprias idCias
como inteiramente livres da deformaqio
ideologica. Como sociologos, n i o temos
nenhuma razio para deixar de aplicar ao
marxismo o que ele proprio descobriu, e
para n i o identificar, caso por caso, seu carater ideologico". E precisamente quando
alguCm "tem a coragem de submeter n2io so
o ponto de vista do adversario, mas qualquer
ponto de vista, inclusive o seu proprio, a
analise ideologican, entio se passa da critica
da ideologia a sociologia d o conhecimento
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propriamente dita. Sociologia do conhecimento que realiza tambCm outra distinqio:
a distinqio entre ideologia e utopia. Por
ideologia, diz Mannheim, entendem-se "as
convicq6es e idCias dos grupos dominantes",
"0s fatores inconscientes de certos grupos
[que] ocultam o estado real da sociedade
para si e para outros, exercendo, portanto, sobre ele funqio conservadora". Ja o
conceit0 de utopia mostra urna segunda e
inteiramente oposta descoberta: "Existem
[. ..] grupos subordinados t i o fortemente
empenhados na [. ..] transformaqio de determinada condiqio social, que so conseguem
perceber na realidade os elementos que eles
tendem a negar. Seu pensamento C incapaz
de urna diagnose correta da sociedade presente". 0 pensamento de tais grupos "nunca
constitui uma visio objetiva da situaqio,
podendo ser usj~dosomente como diretriz
para a aqiio". E pensamento que "da [.. .]
as costas a tudo o que poderia ameaqar sua
convicqio profunda ou paralisar seu desejo
de revoluqio".
Portanto, enquanto a ideologia C o
pensamento conservador que se ergue em
defesa dos interesses adquiridos, a utopia
C o pensamento voltado a destruir a ordem
existente. Assim, para Mannheim, a utopia C
um projeto realizavel; trata-se de urna "verdade prematura". De tais utopias, tambCm
elas obviamente condicionadas socialmente,
Mannheim analisa quatro formas:
1)o quiliasmoorgiastic0dos anabatistas;
2) o ideal liberal-humanitario que guiou
o movimento da Revoluqio Francesa;
3) o ideal conservador;
4) a utopia socialista-comunista.
A ideologa C o pensamento da classe "superior", que detCm o poder e procura n i o
perdt-lo; a utopia C o pensamento da classe
"inferior", que visa libertar-se das opress6es
e tomar o poder.

- O"reIacionismoN
evita

o

"reIativismo"?

Se o pensamento C socialmente condicionado, entiio tambCm a sociologia do
conhecimento deve ser socialmente condicionada. E Mannheim esth pronto a reconhecer esse condicionamento: "Podemos
[...I identificar, com relativa precisio, as
condiq6es que impelem as pessoas a refletir
mais sobre o pensamento do que sobre as
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coisas do mundo e mostrar que, nesse caso,
niio se faz tanto quest20 de uma verdade
absoluta, e sim muito mais do fato, em si
mesmo alarmante, da mesma realidade que
se apresenta diversamente para diferentes
observadores". Mannheim vk na base da
gknese da sociologia do conhecimento "a
intensificaciio da mobilidade social". Tratase de uma kobilidade vertical e horizontal:
a horizontal 6 "o movimento de uma posiqiio a outra ou de um lugar a outro, sem
que ocorra mudanqa no estado social"; a
vertical, ao contrario, consiste em "rapid0
movimento entre as diversas camadas, no
sentido de ascensiio ou de declinio social".
o mobilidade contribuem
Um e outro t i ~ de
para tornar as pessoas incertas em relaqiio
a sua concepqiio do mundo e a destruir a
ilusiio, dominante nas sociedades estaticas,
de que "tudo pode mudar, mas o pensamento permanece eternamente o mesmo". Ai,
portanto, esta a raiz social da sociologia do
conhecimento: a dissolu@io das sociedades

estaveis.
Chegando-se a esse ponto, resta enfrentar o principal problema da sociologia do
conhecimento. Com efeito, se todo pensamento C socialmente condicionado, e se toda
concepqiio do mundo 6 relativa A condiqiio
social de seu portador, entiio onde esta a
verdade? Niio ha mais nenhum critkrio Dara
distinguir concepq6es verdadeiras de concepq6es falsas? 0 pressuposto fundamental
da sociologia do conhecimento (ou seja, o
condicionamento social do pensamento) niio
leva necessariamente ao relativismo?
Siio problemas que niio podem ser
evitados. E Mannheim os enfrenta e tenta
resolvi-10s com sua teoria da intellighentzia
e, vinculada a ela, a teoria do relacionismo.
0 pensamento C socialmente condicionado,
diz Mannheim, mas, consciente dos condicionamentos do seu Densamento e dos
condicionamentos das outras concepq6es do
mundo, o intelectual, precisamente com base
nesta sua consciincia, conseguiria se desvincular do condicionamento social. Em suma,
na opiniiio de Mannheim, a intellighentzia
seria um grupo relativamente independente
daqueles interesses sociais que interferem
nas concepq6es de mundo dos outros grupos, limitando-as. Em suma, conscientes
dos laqos entre as diversas cosmovis6es e
a existincia social. os intelectuais estariam
em condiq6es de chegar a "uma sintese das
virias perspectivas" e, portanto, a uma visiio
mais objetiva da realidade. Dai a teoria do
relacionismo. Escreve Mannheim: "A socio-

logia do conhecimento submete consciente e
sistematicamentetodo fen6meno intelectual,
sem exceqiio, pergunta: em relaqiio a que
estrutura social tais fen6menos nascem e s5o
vilidos? A referkncia das idkias individuais a
toda a estrutura hist6rico-social n5o deveria
ser confundida com um relativismo filosofico, que nega a validade de todo modelo e a
existkncia de uma ordem no mundo. Assim
como o fato de que toda medida no espaqo
depende da natureza da luz niio significa que
nossas medidas sejam arbitririas, e sim que
elas siio validas em relaqiio a luz, da mesma
forma C o relacionismo que se aplica as
nossas discuss6es, e niio o relativismo e a arbitrariedade a ele implicita. 0 relacionismo
niio significa que faltem critCrios de verdade
na discussiio. Segundo ele, entretanto, C pr6prio da natureza de certas afirmaq6es o niio
poderem ser formuladas em absoluto, mas
somente nos termos da perspectiva posta
por determinada situaqzo".
Ora, considerando precisamente o
exemplo escolhido por Mannheim, podemos
logo ver que ha uma diferenqa abissal entre
a relatividade dos conhecimentos fornecidos
pelas ciincias naturais e o relativismo das
varias perspectivas em que, habitualmente,
se faz caminhar a sociologia do conhecimento. Todo conhecimento cientifico C relativo
a kpoca em que C proposto e provado:
depende do saber anterior, dos instrumentos disponiveis na Cpoca etc. Entretanto,
quando respeitadas as condiq6es do mitodo
cientifico, as teorias cientificas siio universais
e validas para todos, ainda que desmentiveis
em period0 posterior. Mas que tip0 de prova
temos para selecionar as diversas concepq6es
do mundo socialmente condicionadas? Se
todo fen6meno intelectual i relativo a um
context0 social particular, entzo niio sera
verdade que nos encontramos diante de concepq6es fechadas, entre as quais C impossivel
escolher racionalmente, de mod0 que o caos
d o relativismo torna-se inevitavel? A fim de
evitar o espectro do relativismo, Mannheim
prop6s entiio seu relacionismo. Todavia,
"nesse ponto parece-nos dificil identificar
verdadeira diferenqa entre relativismo e relacionismo, aparecendo este ultimo apenas
como versiio do 'relativismo cultural' defendido por alguns antropologos, segundo os
quais existiriam varios universos sociais com
modos de vida prbprios, sem possibilidade
de comunicaqiio entre os membros de tais
universos diferentes" (A. Izzo). Na realidade, C a base epistemol6gica do pensamento
de Mannheim que parece fragil. Falta nele

a distinqiio clara entre a ghese (social ou
n5o) das teorias e sua prova; falta urna idCia
adequada de prova e tambtm a distinqiio
entre teorias verificiveis e teorias inverificaveis. Mas, com isso, niio se pretende negar a

aguda sensibilidade cultural de Mannheim
nem o fato de que ele levantou toda urna sCrie de problemas, sobre os quais trabalharia
posteriormente a sociologia empirica, tanto
europCia como norte-americana.

VIII. f i filosofia do direito:
jMsnaturalismo; realismo j~ridico;
Kelsen e o juspositivismo

No desenvolvimento deste curso de
historia das idCias filosoficas. reservamos
amplo espaqo para a teoria politica, para
as argumentaqoes visando a legitimar determinado tip0 de Estado ao invCs de outro
(0 Estado totalitario ou o democritico), e
para as relaqdes existentes entre moral e
normas juridicas. Em nosso skculo as diversas teorias de filosofia do direito fixaram-se,
substancialmente,
em torno de trEs polos
.
.
.
principals:
a ) o jusnaturalismo;
b) o positivismo juridico;
c) o realismo juridico.
0 jusnaturalismo - doutrina que
desde os tempos antigos (basta pensar na
"Antigona" de Sofocles) permeou toda a
tradiqiio ocidental - encontra no sCculo
XX um representante de prestigio no alem5o
Gustav Radbruch (1878-1949). Para o jusnaturalismo, urna lei so t vdida se for justa;
se nao for justa, non est lex sed corruptio
legis. Em sua Filosofia do Direito (de 1932.
Estamos na Alemanha de Hitler; homem
nobre e prestigioso, Radbruch perdera sua
catedra), Radbruch escreve: "Quando urna
lei nega conscientemente a vontade de justiqa
-por exemplo, concedendo arbitrariamente ou rejeitando os direitos do homem -,
falta-lhe validade [...I; os juristas tambCm
devem encontrar coragem para rejeitar-lhe
o carater juridico". E ainda: "Pode haver
leis tiio iniustas e danosas socialmente aue
6 precis0 rejeitar-lhes o cariiter juridico [.. .],
j6 que existem principios juridicos fundamentais mais fortes do que toda normativa

juridica, a tal ponto que urna lei que os
contradiga carece de validade". Em suma,
para Radbruch, "onde a justiqa n5o C sequer
perseguida e onde a igualdade, que constitui
o nucleo da justiqa, C conscientemente negada pelas normas do direito positivo, a lei
niio apenas C direito injusto, mas em geral
tambCm carece de juridicidade". Diante
dessas expressoes de Radbruch, como tambCm diante do comportamento de Antigona,
todos aprovam as intenqoes elevadas e humanitarias do jusnaturalismo e das "leis que
os deuses puseram no coraqiio dos homens".
Mas como se podera responder ao pedido de
explicitar, enumerar e fundamentar de urna
vez por todas essas leis postas pelos deuses
no coraqiio dos homens? Em suma, o que C
a justiqa? Havera critkio absoluto que nos
permita estabelecer de mod0 definitivo e
universal o que C justo e o que C injusto? Esse
C o problema de fundo do jusnaturalismo e,
ao mesmo tempo, sua cruz.

0 realismo jMridico
de VOM

Savigny a

POMM~

Para o realismo juridico (corrente
de pensamento que tambCm possui raizes
longinquas), o direito niio se funda em um
ideal de justiqa nem se funde com os ordenamentos juridicos constituidos. Ao contrario,
o direito surge da realidade social onde os
comportamentos humanos fazem e desfazem
as normas de conduta. Direito niio C a norma
justa (por certa Ctica filosofica) ou a norma
viilida (segundo e em dado ordenamento), e
sim a regra eficaz que emerge da vida vivida
pelos homens.
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Integram essa corrente de pensamento:
a Escola historica do direito, de
Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) e de
seu discipulo Georg F. Puchta (1797-1846),
representantes do romantismo juridico que
v&no "espirito do povo" e no direito consuetudinario as fontes primarias do direito;
- Hermann Kantorowicz (1877-1940),
que, em A luta pela ciBncia d o direito, de
1906, sustenta que, ao lado do direito estatal, existe com igual valor o "direito livre",
ou seja, o direito "produzido pela opiniiio
juridica dos membros da sociedade, pelas
sentenqas dos juizes e pela cihcia juridica:
ele vive independentemente do direito estatal
e C, alias, o terreno onde nasce este ultimo"
(G. Fassb);
- Eugen Ehrlich (1862-1922),que, em
A fundamenta@o da sociologia d o direito
(1913), escreve que "o centro de gravidade
do desenvolvimento do direito [...I esti
[...I na propria sociedade" e que "constitui
err0 aquilo em que hoje muitos acreditam,
ou seja, que todo o direito C produzido
pel0 Estado com suas leis. A maior parte
do direito tem sua origem imediatamente
na sociedade, enquanto C ordenamento interno das relaqdes sociais, do matrimhio,
da familia, das corporaqdes, da posse, dos
contratos, da sucessiio, e nunca foi reduzido
a normas juridicas";
- Phillip Heck (1858-1943), que, como representante principal da Escola de Tiibingen, quis contrapor a jurisprudBncia dos
conceitos a jurisprudBncia dos interesses,
onde as leis sZo consideradas como "as resultantes dos interesses de carater material,
nacional, religioso e Ctico que se enfrentam
em toda comunidade juridica e lutam para
ser reconhecidos".
Estes siio apenas alguns dos mais prestigiosos pensadores da tradiqiio do realism0
juridico.
Mais recentemente, quem defendeu
essa corrente de pensamento melhor e mais
radicalmente do que outros foi o jurista
norte-americano Oliver Wendell Holmes
(1841-1935), durante muitos anos juiz da
Corte Suprema dos Estados Unidos. Holmes
"foi o primeiro, precisamente no exercicio
de suas funqdes de juiz, a rejeitar o tradicionalismo juridico das cortes, e a introduzir
uma interpretagiio evolutiva do direito, mais
sensivel as mudanqas da consci&nciasocial"
(N. Bobbio).
Ao lado de Holmes devemos colocar
aquele que C visto como o maior filosofo
norte-americano do direito, ou seja, Roscoe
-

Pound (1870-1964),que, nas Interpreta~Bes
de histdria juridica (1922), sustentou que
se deve pensar o direito "niio como um
organismo, que cresce por causa e por meio
de algumas propriedades a ele inerentes, e
sim [. ..] como um edificio construido pelos
homens a fim de satisfazer aspiraq6es humanas, que C continuamente consertado,
restaurado e ampliado para atender ao
crescimento ou ii m u d a n ~ adas aspiraq6es
e tambtm a transformaqiio dos costumes".
(Mais tarde, Pound orientou-se no sentido
de um jusnaturalismo que niio deixava de
levar em conta a historia.)
Outro conhecido realista juridico norte-americano foi Jerome Frank (1889-1957),
o qua1 afirmou que o desejo da certeza do
direito equivale ao "desejo infantil" do pai:
os que procuram a certeza do direito tentam
satisfazer os desejos infantis encontrando
precisamente no direito "um suced2neo do
pain. Mas poder-se-i eliminar tiio facilmente
a questiio da certeza do direito? E mais: em
uma sociedade com forte mobilidade e sob
impulsos inovadores mais diversos e contraditorios, quais "novos" costumes o juiz
devera endossar? AlCm disso, para que urn
fato, ou seja, um comportamento eficaz, ou
seja, ainda, um comportamento seguido por
um grupo, se torne norma, ele precisa ser
acolhido em determinado sistema juridico
como comportamento obrigatbrio, ou seja,
como comportamento cuja violaqiio implica
uma sanqiio. Mas "essa forma juridica C
atribuida ao direito consuetudiniirio pela
lei, quando a ela se remeter; ou pelo juiz,
quando extrair de um costume a matkria
de sua decisiio, ou ainda pela vontade concorde das partes" (N. Bobbio). Em suma,
as normas que o juiz descobre em estado
nascente na sociedade niio siio ipso facto
normas juridicas, tornando-se tais somente
quando o juiz, com base em uma norma do
sistema juridico que o permita, as reconhece
e a elas atribui forqa coativa.

e a ci2ncia

l'Sev''e'ide~e~ser"
dos valores

0 jusnaturalismo reduz a validade da
justiga, mas enquanto, por um lado, vemos
que C dificil encontrar no curso da historia
um critCrio absoluto de justiqa, por outro

lado nos encontramos diante de leis juridicamente validas e talvez eficazes (isto C,
aplicadas), mas que a consciincia de grupos
e individuos consideram injustas. 0 realismo
reduz a validade a eficacia, mas niio C dificil
perceber o fato de que a eficacia nem sempre
C acompanhada pela validade. A essas duas
grandes correntes se contrapoe o positivismo
juridico, que tenta manter distintas a justiqa,
a validade e a eficacia do direito. Esta C a
posiqiio de Hans Kelsen, que C positivista juridic~,mas niio o C em sentido "ideol6gico";
ele C positivista juridico no sentido de que
se orienta para o estudo cientifico do direito
positivo. Em outros termos, o positivismo
juridico, em sua versiio ideolbgica, sustenta
que a justiga das normas se reduz ao fato
de que elas 60fixadas por quem tem forga
para fazi-las respeitar. Como dizia Hobbes:
iustum quia iussum. E gorvenado por quem?
Por quem detCm a forqa. Portanto, para o
positivista juridico ideologico, o "principe"
C criador de justi~a. Kelsen, ao contririo,
afirma que o que constitui o direito i sua
validade juridica. E acrescenta que a norma
juridica, diferentemente de outras normas, se
qualifica por sua coatividade, mas niio sustenta de mod0 nenhum que o direito valido
seja tambCm o justo. Para Kelsen, o problema
da justi~ae um problema Ctico, enquanto o
problema juridico C o problema da validade
das normas (ou seja, o problema de ver:
1)se a autoridade que emanou esta ou
aquela norma tinha ou niio o poder legitimo
para fazi-lo;
2) se a norma niio foi anulada;
3) se 6 ou niio compativel com as outras normas do sistema juridico).
Hans Kelsen (nascido em 1881 em
Praga e professor desde 1940 nos Estados
Unidos, onde faleceu em 1973) C autor de
obras como Problemas capitais da doutrina
d o direito do Estado (191I),Teoria geral d o
Estado (1925), 0 s principios filos6ficos da

doutrina d o direito e d o positivismo juridico
(1928) e Doutrina pura d o direito (1934),
bastante conhecida. As obras de maior destaque publicadas por Kelsen em seu period0
norte-americano siio: Teoria geral d o direito
e d o Estado (1945), Sociedade e natureza
(1943), Paz atrave's d o direito (1944) e
A teoria comunista d o direito (1955). De
1919 a 1929, Kelsen foi professor na Universidade de Viena, onde esteve em estreito
contato com os pensadores neopositivistas.
(Deve-serecordar tambCm que colaborou na
redagiio da Constitui@o da jovem Republica
Austriaca.)

Juntamente com M a x Weber, com
os neokantianos e com os neopositivistas
vienenses, Kelsen distingue entre "juizo de
fato" (ou descrigiio cientifica) e "juizo de
valor". Ele afirma: "A ciincia niio est6 em
condiq6es de pronunciar juizos de valor e,
portanto, niio esti autorizada a isso. 0 que
tambCm se aplica a ciincia do direito, ainda
que esta seja considerada como urna ciincia dos valores. A exemplo de toda ciincia
dos valores, ela consiste no conhecimento
dos valores, mas nZo pode produzir esses
valores; pode compreender as normas, mas
niio pode cria-las". Se o conhecimento niio
pode criar os valores, entiio a funqiio do
estudioso do direito niio C a de fundamentar um ideal de justiqa. Como podemos ler
em A doutrina pura d o direito, a doutrina
pura do direito C urna teoria que "pretende
conhecer exclusiva e unicamente seu objeto.
Ela procura responder A pergunta 'o que C
e como 6 o direito', e niio a pergunta 'como
deve ser ou como se deve produzir o direito'.
E ciincia do direito, niio politica do direito".
Eis, portanto, a primeira proposta de Kelsen:
delimitar o direito em relaciio ao valor da
justiqa. Isso niio significa eliminar a consideragiio Ctica do direito. Significa somente que
a avaliaqiio Ctica das normas juridicas niio 6
funqiio da ciincia juridica (M. G. Losano).
Em suma, o teorico do direito propoe-se
e procura resolver problemas relativos a
natureza e a fungiio do direito.
Kelsen, portanto, parte da distingiio
kantiana entre ser e dever ser. Enquanto
falamos da natureza atravis de proposigdes
descritivas, o direito C "dever ser". A relaqiio
entre os fen8menos naturais C urna relaqiio causal, ao passo que a norma juridica
enuncia urna relaqiio entre acontecimentos
por meio de um juizo que niio se baseia no
principio de causalidade, e sim em um principio que Kelsen chama de "imputaqiio".
Distinguindo a norma juridica da lei natural,
Kelsen diz que a norma enuncia que, dado
um acontecimento A (que i ilicito), deve seguir-se a ele um acontecimento B (a sangiio).
Entretanto, precisamente, a relaqao entre o
ilicito e a san@o niio C urna relaqiio causal
entre fen6menos naturais, que o pensamento
simplesmente constata, mas muito mais a
imputa@o ou atribui@o - realizada pela
vontade de algutm -de urna conseqiiincia
a um fato que, em si mesmo, n i o C sua causa, e sim sua condi@o - e que o C porque
urna vontade a colocou como tal. E, desde
o inicio do pensamento de Kelsen, aparece
claramente que a vontade que quer a con-

seqiigncia enunciada pela sanqiio 6 querida
pelo Estado (G. Fasso). 0 direito, portanto,
identifica-se com o Estado, que emprega a
forqa para impedir o emprego da forqa na
sociedade. Nesse sentido, o direito C "tCcnica
social" e "organizaqiio da forqa".

Uma norma juridica atribui (eis a imputa@o) uma conseqGncia a uma condiqiio.
A conseqiiEncia e a sanqiio e a condiqiio 6
o ilicito. E, na opiniiio de Kelsen, o ilicito
niio 6 tal em si mesmo (no sentido de que
existiriam comportamentos ilicitos em si
mesmos), nem o C pelo fato de ser uma
aqiio proibida por uma ordem. Na opiniiio
de Kelsen, uma aqiio C ilicita quando a ela C
atribuida uma san@o. Consequentemente,
parece evidente que "o conceito de dever
juridico difere do conceito de dever moral
pelo fato de que o dever juridico niio C
o comportamento que a norma 'requer',
que 'deve' ser observado. Ao contrario, o
dever juridico C o comportamento com a
observincia do qua1 evita-se o ilicito, isto e,
o oposto do comportamento que constitui
uma condiqiio para a sanqiio. Somente a sanqiio deve ser aplicada". Em outros termos,
toda norma contCm dois aspectos: por um
lado, diz que dado individuo deve observar
dada conduta (e esse C o deuer ser da norma);
por outro lado, diz que outro individuo deve
exercer uma sanqso no caso de ser violada a
primeira norma. Escreve Kelsen: "Tomemos
um exemplo: 'nZo se deve roubar; se alguim
rouba, sera punido'. Se admitirmos que a
primeira norma, que proibe o furto, so C
valida se a segunda norma relacionar uma
sanqiio ao furto, nesse caso a primeira norma
C certamente superflua em uma exposiqiio
exata do direito. Se existe, a primeira norma esti contida na segunda, que e a unica
norma juridica genuina".
Uma norma, portanto, atribui uma
sanqiio a urn ilicito. Mas, para que o juiz
seja obrigado a infligir uma sanqiio, deve
existir uma norma ulterior que, por seu
turno, impute uma sanqiio pela falta de execuqiio da primeira sanqiio: "Devem existir,
portanto, duas normas distintas: uma que
disponha que um orgiio deve aplicar uma
sanqgo contra um sujeito, e outra que disponha que outro 6rgiio deve aplicar uma
sanqiio contra o primeiro orgiio, no caso de
a primeira sanqiio niio ser executada [...I.

0 6rgiio da segunda norma, por seu turno,
pode ser obrigado por uma terceira norma
a aplicar a sanqiio disposta pela segunda, e
assim por diante". E assim por diante.. . Mas
niio se pode retroceder ao infinito: deve haver uma norma que seja a ultima da sirie. E
esta ultima C a que Kelsen chama de "norma
fundamental", que se encontra na base da
validade de todas as normas que constituem
urn ordenamento juridico. Mas o que i essa
norma fundamental? Ela niio i uma norma
posta, e sim pressuposta. Kelsen afirma que
tal norma fundamental logicamente necessaria e pressuposta 6 a constitui@o, que 6
"produtora de direito" pelo fato de que "o
individuo ou a assemblkia de individuos que
aprovaram a constituiqiio na qual se baseia
o ordenamento juridico s50 considerados
autoridade produtora de direito". Especifiquemos melhor: se perguntarmos por que se
realiza um ato coercitivo (um individuo pi5e
outro em prisgo), responde-se que esse ato
foi prescrito por sentenqa judiciaria. Todavia, por que C valida essa sentenqa judiciaria?
Porque foi criada em conformidade com
uma lei penal. E esta tira sua validade da
constituiqiio. Se nos perguntarmos entiio por
que a constituiqiio 6 valida, talvez remontemos a uma constituiqiio mais antiga, ate que
"por fim cheguemos a uma constituiqiio que
i historicamente a primeira, ditada por um
individuo usurpador ou por uma assembliia
qualquer. A validade dessa primeira constituiqiio i o pressuposto ultimo, o postulado
final, do qual depende a validade de todas
as normas de nosso ordenamento juridico".
A obra de Kelsen foi de grande valia
para se entender o que C e como funciona o
direito. Naturalmente, o positivismo juridico
anda de braqos dados com o relativismo: niio
nos diz o que C justo e o que C injusto; deixa
livre nossa consciEncia. Entretanto, em 1 7 de
maio de 1952, quando deu sua ultima aula
em Berkeley, Kelsen confessou abertamente
niio ter respondido a pergunta crucial: o que
e a justiqa? Disse ele: "Minha unica desculpa
e que, a esse respeito, estou em otima companhia: teria sido muita presunqiio fazer
crer [...I que eu teria podido alcanqar txito
onde falharam os pensadores mais ilustres.
Consequentemente, nao sei e niio posso dizer
o que 6 a justiqa, aquela justiqa absoluta que
a humanidade procura. Devo me contentar
com uma justiqa relativa. Assim, posso dizer
apenas o que C a justiqa para mim. Como a
ciEncia 6 a minha profissiio e, portanto, a
coisa mais importante de minha vida, a justiqa C para mim aquele ordenamento social

sob cuja proteqiio pode prosperar a busca da
verdade. 'Minha' justiqa, portanto, C a justiqa da liberdade, a justiqa da democracia; em
suma, a justiqa da tolerincia". Na Italia,
colocam-se nas pegadas de Kelsen os agudos trabalhos de Norberto Bobbio (nascido
em 1909) e de Uberto Scarpelli (nascido em

IX.

1924). Do primeiro, recordamos A analogia
nu ldgzca d o dzrezto (1938);Teorza da norma
luridzca (1958);Teoria d o ordenamento luridzco (1960);Estudos para uma teoria geral do
direzto (1970);Jusnaturalzsmo e positzvzsmo
pridzco (1965); Sem2ntzca, moral e direzto
(1969);A e'tica sem verdade (1982).
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A teoria da argumenta@o ou nova retorica esta de certa forma relacionada com
a filosofia do direito, mas tambCm C extremamente significativa para outros iimbitos
de discursos diversos do direito, corno, por
exemplo, os da filosofia, da politica ou da
comunicaqiio. Essa teoria foi elaborada por
Chai'm Perelman (1912-1984), professor
da Universidade Livre de Bruxelas, que em
1958 publicou o Tratado da argumenta@o:
a nova retorica, trabalho escrito juntamente
com Lucie Olbrechts-Tyteca.
0 problema central da teoria da argumentaqiio C o seguinte: alCm dos discursos
expressivos e emotivos, alCm das deduqees
matematicas e altm das teorias cientificas
empiricamente provadas, existe um amplo
imbito de discursos ou argumenta@es, que
niio siio em absoluto poesia, e que, embora
niio tendo a forqa e a estrutura das provas
demonstrativas, tendem, portm, a "persuadir" e "provar" alguma tese. Esse imbito C
vastissimo: "Ocupa o campo de toda forma
de discurso persuasivo, do sermiio a arenga, da oraqiio ao discurso, onde quer que a
raziio, entendida como faculdade de cogitar
argumentos contra ou a favor de uma tese,
seja utilizada para sustentar uma causa, para
obter um assentimento, para guiar uma escolha, para justificar ou determinar uma decisiio. Nele esth contido todo o discurso do
fil6sofo que refuta os erros alheios e defende
sua teoria da mesma forma que o discurso
cotidiano de dois amigos que discutem entre
si sobre o melhor mod0 de passar as fCrias.
Nele se acham contidos principalmente os
meios de prova niio demonstrativos, isto

6, os meios de prova que ~ i i oproprios das
cikncias do homem, como o direito, a Ctica
e a filosofia. Estariamos tentados a definir a
teoria da argumentaqiio como a teoria das
provas racionais niio demonstrativas e, de
mod0 ainda mais significativo, como a 16gica (aqui, usando o termo '16gica' em sentido
amplo) das ciEncias niio demonstrativas.
Onde estiio em jogo valores, niio importa
se sublimes ou vulgares, a raziio demonstrativa, a qua1 se refere a logica em sentido
estrito, t impotente: nada mais resta a niio
ser inculcar-lhes (ou impor-lhes) ou entiio
encontrar para defend:-10s (ou rejeita-10s)
o aue chamamos de 'boas razoes'. A teoria
da argumentaqiio C o estudo metodico das
boas raz6es com as quais os homens falam
e discutem sobre opqoes que implicam referiincia a valores, quando renunciaram a
imp6-las pela violi%cia ou a arranca-las com
a coaqiio psicologica, isto C, a imposiqiio ou
ao doutrinamento" (N. Bobbio).
Desse modo, distinguindb entre demonstraqiio e argumentaqiio, entre 16gica
em sentido estrito e retorica, a teoria da
argumentaqiio, prossegue Bobbio, se configura "corno a tentativa de recuperaqiio ou,
se preferirmos, como a descoberta (ou redescoberta) de um territorio que permaneceu
durante longo tempo inexplorado, depois
do triunfo do racionalismo matematizante,
entre o ocupado pela forqa invencivel da
raziio e, no oposto, pela raziio invencivel
da forqa". Na realidade, como podemos
ler no Tratado da argumenta@o, "ninguim
podera negar que a capacidade de deliberar
e argumentar seja um sinal distintivo do ser
rational". Entretanto, depois de Descartes,
o imbito da racionalidade permaneceu inexplorado. E ficou inexplorado porque, com
Descartes e de Descartes em diante, a raz2o

foi identificada com as "demonstraq6es capazes de estender, a partir de idiias claras
e distintas e atravCs de provas apoditicas, a
evidhcia dos axiomas a todos os teoremas".
Consequentemente, o raciocinio construido
more geometric0 torna-se o modelo da racionalidade, o unico tip0 de pensamento que
"pode ter dignidade de cihcia".

A teoria da argumentaqiio, portanto,
representa a ruptura da tradi~iioda raziio
apoditica cartesiana. Como escrevem Perelman e Olbrechts-Tyteca, "nosso mitodo
diferiri [. ..] radicalmente do mitodo dos fi16sofos que procuram reduzir os raciocinios
em matiria social, politica ou filosofica aos
modelos fornecidos pelas ciincias dedutivas
e experimentais, e que rejeitam como desprovido de valor tudo o que niio se conforma
a esquemas previamente impostos". Assim,
a Nova Retorica rompe com "uma concepqiio da raziio e do raciocinio que nasceu
com Descartes, (e) que marcou a filosofia
ocidental dos tris ultimos siculos". Essa
ruptura, porim, significa ainda outra coisa:
"a retomada [. ..] de uma antiga tradiqiio, a
da retorica e da dialktica gregas". De modo
que se compreende bem por que o Tratado
da argumenta@o se remete "sobretudo
a o pensamento renascentista e, para alCm
dele, ao dos autores gregos e latinos que
estudaram a arte de persuadir e convenFer, a
tCcnica da deliberaqiio e da discussiio. E por
isso, tambim, que apresentamos o proprio
tratado como nova retdrica".
A esperanqa de Perelman e de 01brechts-Tyteca 6 precisamente a de fazer
"reviver uma tradiqiio gloriosa e secular".
Uma tradiqiio de enorme importincia, niio
apenas ticnica (basta pensar nos tipos de
argumentaqiio que podem se mostrar eficazes nos tribunais ou nas tecnicas modernas
de propaganda), mas tambtm filosofica,
porque precisamente atraves do estudo da
retorica tenta-se dizer que o homem n i o
pode ser arbitrariamente reduzido a emo@o
dos gritos da alma ou, ao contrario, a raziio
constritiva dos raciocinios dedutivos. A retorica, precisamente, pretende nos mostrar
que, ao lado da densidade racional, existe
no homem tambim a densidade do razoavel.

E encontram-se no 2mbito do razoavel os
valores Cticos, politicos ou tambim religiosos, que sao as coisas que mais contam para
o homem.
A nova retbrica, portanto, pretende
arrancar o mundo dos valores do abismo
do arbitrario e da pura emotividade, a fim
de levi-10s a "razoabilidade" que lhes cabe
propriamente. E os antigos gregos haviam
compreendido isso, raz5o por que, consequentemente, afirmam Perelman e sua
colaboradora, "nossa analise diz respeito as
provas que Aristoteles chama de dialCticas,
provas que ele examina nos Tdpicos e cujo
emprego mostra na Retdrica".
Por tudo isso, pode-se compreender
muito bem o fato de que a teoria da argumentaciio se confimra como analise da estruturi, da fun@oue dos limites do discurso
persuasivo. Essa analise determina e delimita
"o campo do 'razoavel', distinto tanto do
racional Duro auanto do irracional" (N. Bobbio). Contudo, precisamente para cumprir
essa tarefa, a teoria da argumenta@o n5o C
um discurso abstrato e vazio sobre pretensas
capacidades humanas. Claro, atravCs dela,
de alguma forma, chegamos tambCm a uma
imagem do homem, diferente, por exemplo,
de Descartes. Mas checra-se
a isso
da imarrem
"
"
a partir do exame mais amplo possivel dos
tipos de argumentaqao persuasiva: "N6s
pretendemos, antes de mais nada, caracterizar as diversas estruturas de armmenta"
qiio" e "procuraremos construi-la (a teoria
da argumentaqiio) analisando os meios de
prova de que se servem as ciincias humanas,
o direito, a filosofia; examinaremos argumentaqoes apresentadas por jornalistas em
seus jornais, por politicos em seus discursos,
por advogados em suas peroraqoes, por juizes nas motivaqdes de suas sentenqas, por
filosofos em seus tratados".

Especificada a natureza da teoria da
argumentaqio, e depois de termos acenado
para a sua relevhcia filosofica e para a antiga tradiqio que ela faz renascer, podemos dizer agora que aquilo que tipifica a prova argumentativa ou razoavel em relaqiio 2 prova
racional C a referincia a um auditorio: "toda
argumenta@o se desenvolve em fun~iiode
u m auditdrio". Se o auditorio da cihcia e da

matematica pretende ser auditorio universal,
constituido, pelo menos potencialmente,
por todos os homens, ja o auditorio de um
advogado, de urn religioso, de um politico,
de um jornalista ou de um pedagogo C um
auditorio limitado e historico. Por isso,
aquele que, com suas argumentaqoes, quer
provocar ou aumentar a adesiio das mentes
a alguma tese, "deve se preocupar em partir
de premissas compartilhadas por seus ouvintes" (N. Bobbio). Como podemos ler, ainda
no Tratado da argumenta@o, o auditbrio C
definivel como " o conjunto daqueles sobre
os quais o orador quer influir por meio de
sua argumenta@o ". Todo orador, de mod0
mais ou menos consciente, pensa "naqueles
que procura persuadir e que constituem o
auditorio ao qua1 seus discursos se dirigem".
Assim, por exemplo, em um discurso a o
parlamento, um chefe de governo pode renunciar a priori a convencer os membros da
oposiqiio. O u entiio, ao pedir uma entrevista, um jornalista n2o pensa no entrevistado,
e sim no auditorio constituido pelos leitores
do seu jornal.
Quem argumenta, portanto, deve em
primeiro lugar se preocupar em partir de
premissas geralmente compartilhadas por
seus ouvintes. "E essas premissas podem
pertencer a categoria dos fatos ou 5 categoria dos valores (mais genericamente, ao dominio do real ou ao dominio do preferivel).
Em segundo lugar, devera proceder a escolha
dos dados que devem servir para a argumental20 e, atravCs de sua interpretaqiio e
qualificaqHo, A sua adequaqiio aos objetivos
que nos fixamos: aqui entram em jogo fluidez, indeterminaqzo e plasticidade, que S ~
proprias das nogoes de todas as linguagens
niio formalizadas (e tambem da maioria
das linguagens cientificas) e que constituem um dos elementos caracteristicos do
procedimento argumentativo. Por fim, niio
podera deixar de dar certo relevo ao mod0

O

de apresentar os dados prC-selecionados,
orientando-se para a forma de apresentaqzo
que se preve poder melhor atingir os ouvintes: foi nesse aspecto puramente formal e
exterior da ticnica da argumentaqiio (mas
de mod0 algum irrelevante) que se deteve a
retorica literaria, restringindo ou esterilizando a grande tradiqiio da retorica classics. A
forma literaria com que S ~ apresentados
O
os
argumentos nada mais e do que urn aspecto
da ticnica de argumentaqiio considerada em
sua complexidade" (N. Bobbio).
Concluindo, o Tratado da argumenta@o C o tratado da ldgica das provas niio
demonstrativas; C o tratado da "logican que
procura argumentar pro ou contra o opinivel e o preferivel. E isso porque, como se
pergunta Perelman em Retdrica e filosofia,
"se existem campos de saber nos quais as
provas dedutivas e experimentais podem
niio bastar e nos deixam desorientados
diante dos problemas por resolver, seri que
devemos renunciar a trata-10s racionalmente
ou, ao contrario, devemos ampliar o sentido da palavra 'prova', de mod0 a englobar
todos os procedimentos dialkticos e argumentativos que nos permitem estabelecer
nossa convicqiio?"
Ainda no campo da teoria da argumentagiio, alCm da obra de Perelman e de
Lucie Olbrechts-Tyteca, deve-se mencionar
tambCm o trabalho de Stephen E. Toulmin,
0 s usos da argumenta@o (1958); a obra
Filosofia e argurnenta~iio(1959), de Henry
W. Johnstone; o volume de varios autores
(organizado por Johnstone e Maurice Natanson) Filosofia, retorica e argumenta@o
(1965),bem como o ensaio intitulado Retdrica, magia e natureza em Platzo, publicado
por Viano em 1965 na "Rivista di Filosofia":
trata-se de um belo ensaio, entre os muitos
escritos que, nos d t i m o s tempos, sob o
estimulo da "Nova Retbrica", tem sido
dedicados a historia da retorica.
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punivel. Se, porch, se reconhece que apenas
valores relat~vossdo acessiveis ao conhecimento e b vontade humana, entdo & justiRc6vel
irnpor uma ordem social bqueles que a rejeitom,
com a condigdo, porbm, que essa ordem esteja
em harmonia com o maior n6mero possivel de
individuos iguais, ou seja, com a vontade do
A dornocracia
maioria. Pode ser que a opinido da minoria,
e ndo a da maioria, seja a justa. Unicamente
6 filha do ralativismo
por causa dessa possibilidade, qua apenas
filos6fico
o relativismo filosofico pode admit~r- aquilo
- qua & justo hoje pode ser injusto amanhd -, a
minoria deve ter a oportunidade de expressar
"Tolerdncio, direitos do rnmorio, liberclclde
livremente sua opinido e a possibilidade da se
de expr~ssdo,e libardode de pansomento,
tornar, por sua vez, maioria. [. ..]
tdo tbicos do dernocracia, ndo t&rn direito de
No capitulo XVlll do evangelho de Sdo
cidoclonio ern urn sisterno politico baseado
sobre a F6 ern volores obsolutos".
Joao & descrito o process0 de Jesus. R simples
historia em sua ing&nua expos~gdo6 um trecho
sublime de literatura e, sem querer, torna-se
Foi um d~scipulode Hegel que, na luta trdgico simbolo do antagonismo entre absolucontra o movimento democrdtico na Alemanha tismo e relativismo.
Cram os dias da Pdscoa hebraica quando
durante o s&culo XIX, langou a palavra de ordem: Rutoridade, ndo maioria! €, de fato, sa Jesus, acusado de pretender sar o F~lhode Deus
alguBm cri: na exist&ncia do absoluto - para e o re; dos judeus, & Ievado diante de Pilatos,
usar a terminologia de Platdo -, que significado procurador romano. E Pilatos ironicamente pertem deixor que o maioria decida oquilo clue guntou a Jesus, que aos olhos do romano n60
6 politicamente bom? legiferar [...I ndo em era mais que um pobre louco: "is, entdo, o rei
conformidads com aquilo que objet~vamente dos judeus?" Mas Jesus tomou a questdo muto
6 o melhor para os individuos sujeitos a essa serlamente a, totalmente penetrado pela chama
ordem social, mas em conformidade com aquilo de sua missdo divina, respondeu: "Tu dims que
que esses individuos, ou a maioria deles, certa eu SOU rei. Para isso nasci e para isso vim ao
ou erradamente, considerem o melhor: esta mundo: para dar testemunho da verdade. Quem
conseqij&ncia dos principios democr6ticos de & do verdade ouve minha voz". Entdo Pilatos
que b a verdade?" E como ele,
liberdade e igualdade 6 justific6vel apenas no perguntou: "0
caso que n6o haja urna resposto absoluto b o c&tico relotivisto, nBo sabio o que Fosse o
pergunta sobre o que B melhor, que ndo haja verdade, a verdade absoluta em qua aquele
0190 como um bem absoluto. Permitir que uma homem acreditava, entregou-se, em perFeita
maior~ade homens ignorantas decida, subs- coer&ncia,ao procedimento democrdtico, remetituindo a dscisdo de um so qua, em virtude tendo a decisdo do caso ao voto popular. Ele
de sua origem divina, ou por inspirqdo, tem f o ~at& os judeus, relata o evangelho, e disseconhecimento exclusive do bem absoluto, ndo Ihes: "Ndo encontro nele nenhuma culpa. Mas
B sem duvida o mbtodo mais absurdo, caso se tendes o costume de que eu vos solte alguBm
creia impossivel tal forma de conhacimento pela por ocasido da P6scoa. Quereis pois qua vos
qual, consequentamente, nenhum individuo tem solte o rei dos judeus?" Entdo todos, de novo,
grltaram: 'Ndo este, mas Oarrabds".0evangeo direito de impor aos outros sua vontade. [...I
0 respeito do opinido politica de outro B um Iho acrescenta: "Rarrabds era um ladrdo". Para
dos principios Fundamentais da democrac~a,pois aqueles que cri:em no Filho de Deus e no rei dos
todos sdo iguais a livres. TolerBncia, direitos do judeus como testemunha da verdade absoluta,
minoria, liberdade de expressdo, e liberdade este plebiscito & sem duvida um forte argumento
de pensamento, t60 tipicos da democracia, ndo contra a democracia. E esse argumento nos,
t&m dlreito de cidadania em um sistema politico cientistas politicos, devemos aceitar. Mas apebaseado sobre a fB em valores absolutos. Essa nos com uma condigdo: de estar tdo seguros de
fb leva irresistivelmente - e sempre levou - a nossa verdade politica a ponto de imp6-la, se
uma sltuagdo em que quem afirma possuir c necessdrio, com o sangue e com as Idgrimas;
segredo do bem absoluto reclama o direito de de estar tdo seguros de nossa verdade, como
impor sua opinido como sua vontade aos outros o estava, da sua, o Filho de Deus.
que B S ~ ~noOerro. €star no erro em conformidaH.Kslsen,
R d~mocrocio.
de com tal opinido & estar em falta, e pot isso

DesenvoIvimentos

d a teoria

econ6rnica:

de economia
A teoria do valor-trabalho (isto el que o valor de urna mercadoria equivale
a quantidade do trabalho necessario para produzi-la) e um eixo fundamental da
economia classica de Adam Smith e David Ricardo e, sucessivamente, a base da
constru@o teorica marxista.
0 primeiro volume de 0 Capital sai em 1867. Pois bem, em A rejeic80
1871 saem em Viena os Princ/pios de economia politica de Carl da teoria
Menger (1840-1921), e na lnglaterra a Teoria da economia politica do valorde William Stanley Jevons (1835-1882); tr@sanos mais tarde, em trabalho
1874, s2o publicados na Fransa os Elementosde economia politica e a lei
da utilidade
pura, de Leon Walras (1834-1910).
Essas obras constituem os classicos da economia neoclassica marginal
ou marginalismo, cuja pars destruens consiste na rejeiqao da teoria decrescente
do valor-trabalho, enquanto a pars construens esta na proposta -+ 5 7-2
da lei da utilidade marginal decrescente.
A teoria do valor-trabalho deve ser abandonada porque contraria a experiencia; e a lei da utilidade marginal decrescente diz que "a medida que um individuo
adquire unidades a mais de urna mercadoria, aumenta a satisfaq%oou utilidade
total que dela extrai, mas n2o em medida proporcional: ou seja, ela aumenta segundo urna taxa decrescente, ate um maximo final para alem do qua1o acrescimo
de urna unidade n%oso n%oproduz mais nenhuma utilidade, mas ate inutilidade" (A. Seldon - F. G. Pennance). Ou, com as palavras de Carl Menger: "0valor
de urna unidade da quantidade de um bem disponivel para um individuo e igual
a importancia da mais fraca satisfasao por meio de urna unidade da quantidade
total do bem".
Fundador da Escola austriaca de economia foi Carl Men- Menger:
ger, o qual, contra 0 s ataques de Gustav Schmoller - chefe da
fundador
jovem Escola historica alem%de economia, que pretendia reduzir da Escola
a economia a historia de fatos econ6micos -, quer restabele- austriaca
cer os direitos da teoria econcimica; concebeu como trabaiho de economia
principal do cientista social a analise das consequ@nciasn%o -+ § 3
intencionais das agdes humanas intencionais; e mostrou como
a maior parte das instituisdes sociais - principalmente as mais importantes (a
linguagem, a moeda etc.) - s%ofruto de aqdes dirigidas a outros objetivos.
Seguidores de Menger foram Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914) e Friedrich von Wieser (1851-1926). Do primeiro devemos recordar a obra monumental
Capital e interesse, do segundo A lei do poder.
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0 nucleo teorico fundamental da
economia classica de Adam Smith e David
Ricardo i dado pela teoria do valor-trabalho, ou seja, pela idiia de que o valor
de uma mercadoria depende do trabalho
socialmente necessario para produzi-la:
assim, se para produzir uma mesa dois
operirios empregaram cinco horas, o trabalho poderi ser trocado no mercado com
qualquer outra mercadoria produzida em
cinco horas por dois operirios. E sabido
que Karl Marx assumira a idiia do valortrabalho como base de sua construqiio
teorica, na qual ele profetizava o advent0
iminente de uma revoluqiio que teria abolido a propriedade privada e instaurado a
sociedade comunista.
0 primeiro volume de 0 Capital
aparece em 1867. Pois bem, em 1871 Carl
Menger ( 1840-1921) publica em Viena os
Principios de economia politica; no mesmo
ano aparece na Inglaterra a Teoria da economia politica de William Stanley Jevons
(1835-1882);e em 1874 siio publicados na
Franqa os Elementos de economia politica
pura, de Lion Walras (1834-1910).
Com a obra destes tris autores havia
nascido a economia neoclassica, uma corrente de pensamento conhecida tambCm
como marginalismo, cuja pars destruens
consiste na rejeiqiio da teoria d o valortrabalho, enquanto a pars construens est6
na proposta da lei da utilidade marginal
decrescente e em suas conseqiiencias importantissimas.

Escreve Carl Menger nos Principios
de economia politica: "A teoria segundo a
qual a quantidade de trabalho empregada
para produzir um bem ou entzo seu custo
de produqiio regulam a relaqiio de troca
entre os bens, que devia explicar o fen&
meno dos preqos, demonstrou-se contraria
A experiencia e decididamente insuficiente
depois de um exame mais aprofundado.
Muitissimas coisas, apesar do trabalho
empregado para produzi-las e outros altos
custos de produqiio, atingem preqos muito
baixos e por vezes niio obtkm nenhum preqo, enquanto freqiientemente os bens que
nos siio oferecidos pela natureza atingem
preqos elevados [...I. 0 s formuladores da
teoria econ6mica niio podem ter deixado de
pensar que por vezes o preqo que pagamos
por um bem niio depende do trabalho ou
dos custos de sua produqiio, mas que, ao
contririo, empregamos trabalho e capitais
para produzir bens que pensamos vender a
preqos vantajosos". Sobre o mesmo assunto
W. S. Jevops, na Teoria da economia politica,
afirma: " E um fato que o trabalho, uma vez
expendido, n5o tem mais influencia sobre o
valor futuro de um objeto: ele desapareceu
e esti perdido para sempre".

lei da htilidade
w a ~ ~ i ndecvescente
al
A demonstraqiio da inconsistincia e da
impotencia explicativa da teoria do valortrabalho C o primeiro t r q o caracteristico da
economia neoclassica, enquanto a lei da utilidade marginal decrescente i o segundo. Na
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W Mercado (Iogica de, economia de). Fisicamente, o mercado indica o

lugar em que se realizam contrataqbes de mercadorias e de serviqos; e em
consideraqio da extensso pode ser: do bairro, citadino, regional, national,
europeu, mundial.
Conceitualmente, o "mercado" ou a economia de mercado e "sin6nimo de
economia confiada a iniciativa privada ou a livre concorr6ncia.Torna-setambem sindnimo de economia na qua1 os consumidores sso livres para expressar
suas demandas sobre o mercado, e os produtores s%olivres de satisfaz&las
(talvez tambem de incentiva-las com a publicidade comercial). 0 mercado e
entso considerado o instrumento por excelCncia de toda economia dirigida
a satisfazer os gostos individuais, e ate os caprichos dos consumidores, em
oposiq3o as economias planificadas, onde, ao contrario, as demandas sso politicas, os consumos s3o de preferencia publicos (decididos pela administraq30
publica em nome e por conta das familias), e os pr6prios produtores sio de
preferencia publicos e monopolistas" (5. Ricossa). Deve-se notar que devemos
a Hayek a definiq30 mais moderna de mercado como otimo mecanismo para a
coleta e a transmiss30 de informagbes que, possuidas por milhbes de homens,
nso poderiam ser posse de nenhum centro de decido: assim o aumento de
um preqo diz ao mesmo tempo aos consumidores que aquele bem se tornou
mais escasso e que portanto deve ser economizado, e aos produtores que a
produqio daquele bem se tornou mais conveniente. E eis Mises: "0mercado
orienta as atividades dos individuos na dire ao em que servem melhor as
um processo realizado pelas
necessidades dos proprios semelhantes [...I.
intera~besdos varios individuos que cooperam na divisio do trabalho. As
forqas que determinam o estado, perenemente mutavel, do mercado s3o os
juizos de valor dos individuos e as aq6es dirigidas por seus juizos de valor.
0 estado do mercado a cada instante e a estrutura do preqo I...].
0 s preqos
dizem aos produtores o que, como e em qua1 quantidade produzir".

I-

realidade, o ponto de referencia constante do
marginalismo "6 constituido pelo consumo":
6 a satisfaqiio das necessidades "o ingulo
visual a partir do qual a teoria deve olhar
o desenvolvimento da atividade econ6mica
para compreender as leis que a regulam" (E.
Saltari). E estas necessidades sao cultivadas,
como 6 obvio, no plano individual.
Todos os bens e servigos podem ser
mais ou menos uteis. E a utilidade de uma
mercadoria (ou de um servi~o)consiste na
satisfaqiio que o proprietario ou o destinatario obttm. Com essa premissa vemos que, a
medida que "um individuo adquire unidades
acrescidas de uma mercadoria, aumenta a
satisfaqio ou a utilidade total que dela retira,
mas niio em medida proporcional; ou seja,
ela aumenta em uma taxa decrescente, at6
um final miximo alCm do qual o acrkscimo
de unidades niio s6 nZo proporciona mais
nenhuma utilidade, mas ate inutilidade
(isto 6, as novas unidades acrescidas trazem
obstaculo, produzem tkdio ou siio desagradhveis" (A. Seldon - F. G. Pennance).

Assim, por exemplo, se estivermos com sede
e bebermos urn primeiro copo d'agua, este
nos proporciona grande dose de prazer ou
de utilidade. Bebemos um segundo copo:
ainda C util. Se tomarmos um terceiro, C
claro que sua utilidade diminui. E diminuir6
sempre mais ate que cheguemos ao ponto em
que outro copo d'agua produzira enj6o. A
utilidade de cada copo que adicionarmos a
nosso consumo decresce ate zero ou entiio
at6 chegarmos a valores negativos. Um bife C
6timo para um desnutrido, mas C inutil para
um vegetariano. E para o mesmo individuo
um bem pode ter mais ou menos utilidade,
conforme a quantidade em que ele esti
disponivel: 10 dolares nada valem para um
milionario, mas d m um valor inestimivel
para um faminto sem um vintim. E ainda:
"Um rico -escreveu Alfred Marshall -que
esteja em duvida se deve gastar uma moeda
por um s6 cigarro, esta avaliando entre si
prazeres menores do que um pobre que esteja indeciso em gastar um vintim por uma
porqiio de tabaco que Ihe durara um mts.

Todas essas consideraqdes encontram
sua express50 na lei da utilidade marginal
decrescente, que afirma, em termos gerais,
que "a medida que o consumo de urna
mercadoria por parte de um individuo
aumenta em relaq5o a seu consumo de outras mercadorias, a utilidade marginal da
mercadoria em quest50 - em igualdade de
condiqdes - tendera a diminuir em rela~5o
a utilidade marginal das outras mercadorias
consumidas" (A. Seldon -F. G. Pennance).
E i em base a tais leis que se compreende
imediatamente, por exemplo, o motivo pel0
qua1 as quantidades superabundantes de urna
mercadoria tem preqos baixos; ou se explica
a repartis50 da despesa que um individuo faz
entre bens diferentes; ou, ainda, o uso otimizado dos recursos em um sistema econ6mico.
Concluindo: "o valor [de urna mercadoria]
depende unicamente do grau final de utilidade" (W. S. Jevons); ou, com as palavras
de Carl Menger: "0 valor de urna unidade
da quantidade de um bem disponivel para
um individuo 6 igual a importincia da mais
fraca satisfaq50 por meio de uma unidade
da quantidade total do bem".

Carl jVenger:

% fundador

da Escola austviaca
de economia

Carl Menger (1840-1921) foi o fundador
da Escola austriaca de economia. Sobre seus
Principios de economiapolitica (1871) se formaram seus numerosos discipulos. Em 1883
Menger publica as Pesquisas sobre o mktodo
das ci&ncias sociais e em particular da economia politica. Aqui ele, em primeiro lugar,
reforp o primado da teoria econdmica. Isso e
feito contra as concepqdes da "jovem" escola
historica alemii da economia e de seu lider
reconhecido Gustav Schmoller, concepqdes
que reduzem o estudo da economia a pesquisas de historia de fatos econ6micos. Sem
teoria econ6mica, afirma Menger, niio ha explicagiio de fatos econ6micos nem previsiio.
Menger, alCm disso, pde em evidincia o fato
das inevitaveis conseqiibcias niio intencionais das aqdes humanas intencionais,e faz ver
como a maior parte das instituiqdes sociais
- e principalmente as mais importantes (a
linguagem, a moeda, a formaqiio de muitas
cidades, o Estado, o mercado etc.) - siio

justamente o resultado niio intencional das
aqdes humanas dirigidas a outro objetivo.
Schmoller reagiu violentamente, em urna
recensiio do livro de Menger, em relaqiio As
teses deste ultimo; e Menger replicou a Schmoller com um ensaio cheio de sarcasmo,
escrito sob a forma de cartas a um amigo:
0 s erros do historicismo (1884

f\ segunda g e r a ~ z o
da EscoIa austriaca:
&gen

von BsG\m-Bawerk

e FviedvicG\ von W i e s e ~

Niio discipulos, mas seguidores entusiastas de Menger, foram Eugen von BohmBawerk (185 1-1914) e Friedrich von Wieser
(1851-1926). Bohm-Bawerk e autor da
obra monumental: Capital e interesse; vol.
I: Histdria e critica das teorias do interesse
do capital (1884); vol. 11: Teoria politica do
capital (1889). De 1896 e A conc1usa"o do
sistema marxista, trabalho que foi definido
como o mais poderoso ataque ja feito contra
a economia marxista.
De Wieser e a Teoria du economia social
(1914), um tratado sistematico que se refere
a determinaqiio do valor niio so no caso
do mercado de concorrhcia perfeita, mas
tambem no caso da economia social. Neste
livro siio discutidos problemas de finanqa
publica e questdes ligadas as escolhas de um
ministro socialista da produqiio. Outra obra
de Wieser e A lei do poder (1926). Conhecida
de um publico mais amplo e OJim da Austria
(1919).

5 f\ terceira

bUI r

e a qLzarta gera@o
da Escola a~zstriaca:
Ludwig

VOM

Mises

von tIayek
e FviedvicG\f\,

Menger, portanto, representa a primeira
geraqiio da Escola austriaca de economia.
A segunda geraqiio e representada por
Bohm-Bawerk e Wieser. Ludwig von Mises
(1881-1973) e, sem duvida, o representante
mais ilustre da terceira geraqiio. Discipulo de
Bohm-Bawerk, Mises e autor de obras que
deixaram marca niio so na economia, mas
tambem no mais vasto 2mbito da sociologia

Capitulo segundo -

e da reflex50 politica. Teoria da moeda e do
crkdito e de 1913; Socialismo aparece em
1923; A agdo humana e de 1940; de 1944 siio
0 Estado onipotente e Burocracia; A mentalidade anticapitalista sai em 1956.
De grande importiincia e a teoria,
proposta em Socialismo, segundo a qual a
economia socialista - ou seja, a economia
que aboliu a propriedade privada dos meios
de produqgo - e impraticavel e fadada
necessariamente a falencia: a economia de
planificaq50 centralizada e carente da bussola que, na economia de mercado, e o calculo
econ6mico (o calculo dos custos e beneficios) baseado sobre os preqos de mercado
(que indicam preferencias dos consumidores
e escassez ou quase de mercadorias). E assim, justamente, que a economia planificada
produz o desastre econ6mico e, ao mesmo
tempo, a corrupqiio mais desenfreada e
o arbitrio sem controle dos governantes
sobre os governados. Juntamente com a
da impraticabilidade do socialismo, uma
tese posterior, defendida por Mises, e a do
individualism0 metodol6gico. Mises, tanto
em Socialismo corno, ainda mais, em A agdo
humana, pde continuamente em guarda
contra a tendencia de hipostatizar - ou
seja, de atribuir substiincia e existencia real
- conceitos coletivos corno: a "na$ion, o
"partido", o "Estado", a "sociedade", a
"seita" etc. A estes conceitos - diz Mises
- niio corresponde na realidade efetiva
absolutamente nada. Niio existe o "partido"
como entidade distinta, aut8noma e talvez
superior a individuos que abragaram certas
ideias e que agem coerentemente com essas
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ideias. 0 s coletivistas pensam que aos conceitos correspondam realidades substanciais;
eles coisificam, fazem se tornar coisas, aquilo
que, ao contrario, siio conceitos abstratos,
estenogramas para individuos corn determinadas idkias e que fazem certas coisas. Tal
coisificaqiio dos conceitos coletivos significa,
na pratica politica, a anula~iiodo individuo.
Mas a verdade - sustenta decisivamente
Mises - it que "apenas o individuo pensa;
apenas o individuo raciocina; apenas o
individuo age". E se o individuo niio tem
liberdade econ6mica - ou seja, se niio
existe a propriedade privada dos meios de
produgiio -, n5o sera possivel nenhuma
outra liberdade. Na sociedade capitalists,
na sociedade em que vige a economia de
mercado, os soberanos siio os consumidores:
se as pessoas desejam ler a Biblia ao inves
de livros policiais, o mercado deve produzir
copias da Biblia. E e claro que, "logo que a
liberdade econ6mica [...I 6 removida, todas
as liberdades politicas e a carta dos direitos
se tornam engano [...I; a liberdade de imprensa e um puro engano se a autoridade
controla todas as secretarias de imprensa e
as fabricas de papel". Em poucas palavras, a
elimina~iiodo mercado "tolhe toda a liberdade e deixa ao individuo apenas o direito
de obedecer". 0 Estado de direito encontra
seu fundamento na economia de mercado.
Discipulo de Wieser e de Mises foi
Friedrich August von Hayek, o representante
mais conhecido da quarta gera~iioda Escola
austriaca, a qual pertencem tambem outros
ilustres economistas como Fritz Machlup,

"B
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Discipulo de Mises, primo de Wittgenstein, amigo intimo de Popper, F.
A. von Hayek (1899-1992), primeiramente professor em Londres e depois em
Chicago e, finalmente, em Friburgo na Brisgovia, autor de celebres obras de
economia, sociologia e politologia, foi condecorado com o Prkmio Nobel para
a economia em 1974. 0 primeiro objetivo polemico de Hayek 6 o coletivismo
metodologico, ou seja, a ideia errada e difundida - de que
Existem apenas aos conceitos coletivos ("sociedade", "Estado", "partido", "clasindividuos
sew,"capitalismo" etc.) corresponda uma entidade substancial
-3 3 1-2
qualquer, diferente, independente e autenoma em relaqBo aos
individuos. Hayek, como seu mestre Mises, defende o individualism~metodologico: existem apenas individuos; apenas os individuos tern
ideias e agem; e sua aqBo 6 seguida, em linha geral, pelas conseqijencias nBo
intencionais em cuja analise consiste na opiniBo de Hayek a tarefa exclusiva
das ciencias sociais teoricas.

-

-

-

A necessdria emergencia de nossas aches das conseqii6ncias nBo intencionais O um argument0 que Hayek lanqa contra outro alvo pol&mico, ou seja, o
construtivismo. 0 construtivismo consiste na ideia pela qua1 "o
homem, dado que criou ele proprio as instituiqbesda sociedade e
0s
construtivistas
da civilizaq30, deve tambem pod&-lasalterar a seu bel-prazer, de
"abusam"
mod0 que satisfa~amseus desejos e suas aspirasbes". Contra essa
da razso
presunqao, Hayek insiste que eventos e instituiqbes sociais sBo de
+§ 3
fato sempre fruto da aqBo humana, mas nem sempre resultados
da aqao intencional. E se as coisas caminham assim, cartesianos,
iluministas e positivistas sao todos construtivistas: abusam da razBo, da mesma
forma que do socialismo "inteiro".
A presung30 fatal: os erros do socialismo (1988) 6 o titulo do ultimo livro,
o testamento intelectual, de Hayek. 0 socialismo inteiro esta doente de construtivismo, como o demonstram tambem a teoria e a prdtica da
Conhecimentos planificaqBo econ6mica centralizada. A planificaqBo centralizada
nso e praticavel porque abole o calculo econ6mico; sobre esse
dispersos
entre milhBes
ponto Hayek esta de acordo com Mises. Mas ele acrescenta que
e milhBes
os conhecimentos particulares de tempo e de lugar estBo disde homens
persos, espalhados entre milhbes e milhbes de homens; motivo
+ 5 4-5
pelo qual, se quisermos resolver os problemas, sera preciso fazer
com que as decisbes sejam descentradas, que os problemas sejam resolvidos com um sistema competitivo: a concorr6ncia 6 um caminho para
a descoberta do novo.

De tudo o que ate agora foi dito bem se compreende que nossa liberdade
se apoia sobre nossa ignor5ncia: se quisermos que os problemas sejam resolvidos,
os individuos devem ser deixados livres para usar seus conhecimentos, fazer suas
propostas, apresentar alternativas 3s soluqbes vigentes, criticar. A planificaqBo
centralizada e, portanto, impraticavel; mas ela e tambem o meio
''Quem possui
mais eficaz para destruir a liberdade; e isso porque, escreve
todos Os meiOs
Hayek em Rumo a escravida"~
(1944), "o controle econdmico nBo
estabelece
e o simples controle de um setor da vida humana que pode ser
fins"
separado do resto; O o controle dos meios para todos os nossos
+§ 6
fins".
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Pode-se perder a liberdade nao so com os regimes que abolem a propriedade
privada dos meios de produqao, mas tambem com os regimes parlamentares nos
quais a maioria tem um poder ilimitado, caindo a fundamental distin@oentre lei
(abstrata, surgida por via espontdnea, que n%ose orienta para fins especificos, e a
longo termo, conhecida e certa com antecediincia) e a legislaqdo
(providiincias administrativas desejadas pela maioria e dirigidas Quando
a fins especificos), para vantagem da legisla@o. Leis abstratas e
gerais Go, para exemplificar, as triis leis de Hume: a estabilidade se tornj tirano
da posse, a cessao por consenso comum e a observiincia dos pactos. + g 7-8
A verdade e - afirma Hayek em Lei, legislaqdo e liberdade (vol.
1, 1973; vol. 11, 1976; vol. 111, 1979) - que "a'soberania da lei e a
soberania de um Parlamento ilimitado d o inconciliaveis". E a fim de manter bem
distinta a ordem espontdnea da lei em rela@o a ordem constituida da legislaqa"~,
Hayek propde um modelo constitutional - a demarquia - que consiste em uma
Assembleia legislativa (a unica que pode modificar as normas abstratas as quais
esth confiada a defesa da liberdade individual) e uma Assembleia governativa,
que exprime o govern0 para a gestao dos negocios.

,,,

Um ponto importante do liberalism0 de Hayek e a atengao pela defesa dos
mais fracos. A "Grande Sociedade" pode ser solidaria com os mais fracos, e pode
sii-lo porque e rica. Mas tambem deve ser solidaria com os mais
fracos; deve sii-lo porque aqueles que sofrem condiqdes adversas, A a t e n ~ a o
as quais podem atingir qualquer pessoa, n%otiim mais a rede para corn os
protetora dos pequenos grupos nos quais a humanidade viveu desfavorecidos
-39
por milhdes e milhdes de anos.

A vida e as obvas
Friedrich August von Hayek nasceu
em Viena em 1899. Em 1917 foi oficial de
artilharia no exCrcito austriaco. Depois de
ter combatido na Italia, no fronte do Piave,
volta para Viena, onde se inscreve na Faculdade de leis. Em 1921 laureia-se em leis, e
em 1923 em citncias politicas. No mesmo
ano vai para a AmCrica; ai, na Columbia
University de New York, freqiienta as palestras de W. C. Mitchell sobre a historia do
pensamento econbmico, e participa tambCm
do seminario de J. B. Clark. Em 1927, em
Viena, funda, junto com Mises, o "Instituto
austriaco para a pesquisa sobre o ciclo econbmico". Dois anos depois, em 1929, Hayek
consegue a livre-docEncia em economia e
publica seu primeiro livro: Teoria da moeda

e teoria da conjuntura.
Em 1931, a convite de Lionel Robbins,
Hayek faz quatro palestras sobre o tema
Pregos e produ~iio,na London School of
Economics. Obtim aqui um lugar de professor e assim permanece na Inglaterra,
decidido antagonista de John Maynard
Keynes, por dezoito anos. Em 1935 Gottfried von Haberler atrai a atengzo de Hayek

sobre a Ldgica da descoberta cientifica de
Karl R. Popper. Hayek encontrou na obra
pensamentos muito proximos a algumas
reflexoes suas sobre a natureza da ciEncia.
Por isso convidou Popper na London School
para ler seu escrito Mise'ria do historicismo.
Foi este o inicio da amizade que durou toda
a vida.
De 1937 C o ensaio Economia e conhecimento, em que Hayek expoe pela primeira
vez sua idCia da divisiio do conhecimento
entre milhoes e milhoes de homens. Um de
seus livros mais conhecidos, Rumo a escravidiio, aparece em 1944: nele Hayek mostra
cruamente as rakes socialistas do nazismo
e a inconsisthcia total das bases teoricas
do proprio socialismo. Entre 1941 e 1944
Hayek escreve os ensaios que depois, em
1952, confluirzo (com o acrescimo de um
escrito sobre Comte e Hegel de 1951) no
livro Abuso da raziio, obra com a intengzo
de l a n ~ a descridito
r
sobre a idCia cientificista segundo a qua1 o homem pode mudar as
instituigoes segundo seus planos, a vontade.
O tema da disperszo do conhecimento C
retomado por Hayek no ensaio de 1945:
0 uso do conhecimento na sociedade. De
1946 C Individualismo: o verdadeiro e o
falso. Outro livro, lndividualismo e ordem

obra definida como "um cliissico da liberdade" por SCrgio Ricossa, C de 1960. Dois
anos depois, em 1962, Hayek volta para a
Europa e vai ensinar economia politica na
Universidade de Friburgo, na Brisgovia. A
antologia de ensaios Estudos de filosofia,
politica e economia 6 publicada em 1967;
em 1978, ao contrario, aparece outra antologia de ensaios: Novos estudos de filosofia,
poli'tica, economia e historia das idbias. 0 s
tris volumes da que talvez C a obra mais
importante de Hayek, ou seja, Lei, legisla@o e liberdade, aparecem nesta ordem: 1)
Regras e ordens (1973); 2) A miragem da
justi~asocial (1976);3) 0 sistema politico
de um povo livre (1979).
1974 C o ano em que Hayek 6 condecorado com o primio Nobel. Sua obra
mais recente apareceu em 1988: trata-se de
A presun~iiofatal. 0 s erros do socialismo,
um livro onde se mostra que o socialismo C
o resultado do racionalismo construtivista,
e no qua1 o autor salienta a validade de sua
concepgiio evolucionista das instituigbes
sociais. Testemunha da verificagiio de suas
idCias e de suas previsoes sobre a natureza e
os desenvolvimentos do socialismo, Hayek
morreu dia 23 de margo de 1992 em Friburgo, na Brisgovia.
Friedrich August von Hayek ( 1 899-2 992):
o mais ilustre representante do liberalismo
do sdculo X X ;

As a+es conscie~tes

cri'tico do intervencionismo estatal defendido,
ao inwe's, por John Maynard Keynes;
prBmio Nobel de economia em 1974.

das cigncias sociais

e c o n h i c a , aparece em 1949. Entrementes,
em 1947, Hayek, junto, entre outros, a
Mises, Milton Friedman e Karl R. Popper,
funda a "Mont Pderin Society".
1949 tambCm foi o ano em que Hayek
deixa a London School of Economics para
se transferir para a Universidade de Chicago. Publica A ordem sensorial (1952), um
trabalho em que C avangada uma explicagiio original sobre a relagiio mente-cirebro.
Historia e politica C o titulo da introdugiio
que Hayek acrescenta ao volume coletivo
0 capitalismo e os historiadores; em tal
ensaio ele salienta o fato de que a tese
marxista, segundo a qua1 a condigiio da
classe operaria teria piorado com o advent0
do capitalismo, C uma tese completamente
refutada pelos fatos. A sociedade livre,

COMO

dado^"

No Abuso da raziio Hayek afirma que
as citncias sociais tim a ver com as idCias
que impelem os individuos a agir. Mas aqui,
afirma ele, 6 precis0 distinguir com muita
atengiio e decisiio entre as opinioes motivadoras ou constitutivas, de um lado, e as
concep~oesespeculativas ou explicativas, do
outro. Motivadoras ou constitutivas siio as
idCias ou opini6es que, por exemplo, induzem os seres humanos a produzir, vender
ou comprar certas qualidades de mercadorias. Especulativas ou explicativas siio, ao
contrario, as idCias que "a mente popular
elaborou a respeito de entidades coletivas
como 'sociedade' ou 'sistema econGmico',
'capitalismo' ou 'imperialismo' etc.". Pois
bem, o cientista social deve "abster-se [...I
de tratar como 'fatos' tais entidades abstratas"; ele deve antes "partir sistematicamente
das concepgoes pelas quais os homens siio
induzidos a agiio, e niio pelos resultados de

Capi'tulo segundo suas teorizaqdes sobre suas proprias aqdes".
0 s fatos ou dados das cihcias sociais siio
as crenqas e os comportamentos dos individuos, as idCias que os movem a aqiio. 0
cientista social niio deve explicar a aqiio
consciente, niio cabe a ele indagar por que
um individuo prefere urna coisa, ou outra
pessoa fabrica certa mercadoria. 0 cientista
social n i o exerce a profissiio do psicologo.
As a@es conscientes siio para ele os dados
dos quais deve partir para perceber fen6menos sociais mais complexos. Como se vera
adiante, tarefa exclusiva das ciincias sociais
C, para Hayek, a analise das conseqiihcias
niio intencionais das aqdes humanas intencionais.
Com tudo isso, estamos em pleno individualismo metodologico. Concepqiio 5 qual
se opde o coletivismo metodoldgico, com
sua tendcncia de ver realidades substanciais
por tras de conceitos coletivos como "sociedade", "classe", "naqiio", "economia", "capitalism~"etc. 0 coletivismo metodol6gico
- escreve Hayek - C um err0 muitissimo
consistente ~ e l ofato de "considerar como
fatos as que niio siio mais que teorias proviE um err0 grave, afinal, "tratar
sorias [...In.
como fatos as coisas que siio nada mais do
que vagas teorias populares". 0 coletivismo metodol6gico C realismo ingtnuo: trata
como objetos reais os que, ao contrario,
siio construtos mentais, e "acriticamente
presume que, se certos conceitos estiio no
uso corrente, devem tambem existir em
concreto justamente as coisas "dadas" que
eles designam".

Desemvolviwemto d a teoria econ6mica

da sociedade e da civilizaqiio, deve tambim
pod&las alterar de modo que satisfaqam
seus desejos ou suas aspiraqdes". Isto C
escrito por Hayek no ensaio 0 s erros do
construtivismo (agora incluido em Novos
estudos); mas, sobre o tema do construtivismo, ele volta continuamente para frisar que
os eventos sociais siio de fato sempre fruto
da aqiio humana, mas niio sempre resultados
de projetos intencionais, E se as coisas s5o
assim, entiio i claro que cartesianos, iluministas e positivistas, diz Hayek, foram todos
construtivistas: n i o usaram a raziio, mas
abusaram dela. De construtivismo Hayek
acusa seu mestre Hans Kelsen, para o qual
o direito se resolve como "uma construqiio
deliberada a serviqo de determinados e precisos interesses". 0 construtivismo C urna
doenqa que corrompeu vastos setores da
psiquiatria e da psicologia e o socialismo
"inteiro".
E se para Menger a anilise das conseqiiencias niio intencionais das aqdes humanas intencionais C uma tarefa das ciincias
sociais, para Hayek tal an6lise C a tarefa
exclusiva das c i h c i a s sociais. Isso pel0
motivo de que os resultados intencionais de
um projeto, quando o projeto tem sucesso,
s50 descontados, niio criam problema. "E
apenas a medida que certo tipo de ordem
emerge como resultado da aqiio dos individuos, mas sem ter sido por alguns deles
conscientemente perseguido, que se coloca
o problema de urna sua explicaqio te6rican.

1

4 POP
qLze a
0 s e r r o s d o constrLztivismo

Quem age, portanto, niio siio as entidades coletivas (a "naqiio", o "socialismo",
a "seita"); agem sempre e apenas os individuos. Ora, porCm, como ja foi frisado,
entre outros, por Bernard de Mandeville
(1670-1733) em sua paradoxal Fabula das
abelhas - cuja moral C que dos vicios privados podem brotar beneficios publicos -,
as ap5es humanas intencionais produzem
conseqiiBncias n2o intencionais. Esta, ao ver
de Hayek, C urna descoberta de importincia
primaria, urna vez que devasta a perigosa
pretensiio dos pseudo-racionalistas que
siio os construtivistas. E o construtivismo
consiste na idCia de que "o homem, dado
que foi ele pr6prio que criou as instituiqdes
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planificae&o

c e n t r a l izada

est6 d e s t i n a d a h f a l s n c i a
0 socialismo inteiro esta doente de
construtivismo. E, com efeito, a planificaqiio
econemica centralizada - tipica de toda
sociedade que tenha abraqado o socialismo
- i urna clara conseqiihcia da atitude
"cientificista", racionalista e construtivista.
Hayek, todavia, nota que a planificaqiio
centralizada niio pode ter Exito em suas finalidades, urna vez que jamais podera utilizar
toda a enorme quantidade de conhecimentos teoricos e praticos, "conhecimentos de
circunstincias particulares de tempo e de
lugar", que estiio difundidas entre milh6es
e milhdes de homens. Assim, escreve Hayek
em 0 uso do conhecimento na sociedade,
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"conhecer e p6r em uso uma maquina niio
plenamente utilizada ou as capacidades de
alguCm que poderiam ser empregadas meIhor, ou conhecer a existencia de provisdes
em excess0 que se pode atingir durante
uma interrupqiio dos reabastecimentos, C
socialmente igualmente util como conhecer
tCcnicas alternativas melhores. 0 agente
maritimo que ganha para viver utilizando
viagens vazias ou meios cheios de carretas
a vapor, ou o agente imobiliario cujo conhecimento limita-se quase exclusivamente ao
de ocasides temporarias, ou o arbitrageur
que tira seus ganhos das diferenqas locais
dos preqos das mercadorias, todos eles desenvolvem funqoes uteis baseadas sobre o
conhecimento particular de circunstincias
legadas a o atimo fugidio e ignorado por
outros" .
Com tal premissa, se C verdade que
para deliberar e precis0 conhecer, C obvio
que as decisdes finais devem ser deixadas
para pessoas que estiio a par das circunst h c i a s particulares de tempo e de lugar, que
tern "conhecimento direto das mudanqas
importantes e das circunstincias imediatamente disponiveis para enfrenta-las". A conseqiiencia de tais consideraqdes C que a planificaqiio centralizada deve ser abandonada,
porque unicamente a descentralizaqiio pode
utilizar do melhor mod0 concebivel os conhecimentos espalhados entre os individuos.
E em um sistema em que o conhecimento
de fatos importantes esta descentralizado,
disperso entre muitas pessoas, apenas "0s
preqos podem servir para coordenar as aqdes
separadas de pessoas diferentes". 0 sistema
dos preqos C maquina eficientissima para
comunicar aos interessados as informaqdes
essenciais: sobre um produto que niio funciona, sobre certos recursos escassos, sobre
mCtodos de produqiio menos custosos, e
assim por diante.

para

a

descoLerta do

novo

E ha mais. Com efeito, se a soluqiio
dos problemas depende do melhor uso dos
conhecimentos, entiio deveremos fazer com
que se torne possivel experimentar grande
variedade de diferentes modos de fazer as
coisas, para depois escolher os melhores.
Isto quer dizer, nota Hayek, que a concor-

rgncia, na ciencia e tambCm no mundo dos
negocios, C o procedimento mais eficaz para
descobrir o novo. Mas isso significa tambCm que a liberdade se apoia sobre nossa
ignorincia. Esta e uma tese fundamental
que Hayek propoe em A sociedade livre:
o conhecimento esta disperso no meio de
uma multidiio enorme de individuos; cada
um de nos sabe pouco; mas a soluqiio dos
problemas exige a proposta de muitas idCias
e de criticas agudas e, portanto, cada um
deve ser livre para usar seus conhecimentos
e fazer valer suas capacidades criativas e
criticas. "A liberdade C essencial para deixar
lugar para o imprevisivel e para o impredizivel; temos necessidade dela porque, como
aprendemos, dela nascem as ocasides para
alcanqar muitos de nossos objetivos".

todos os meios

estaLelece todos

os fins

Nossa liberdade se apoia sobre nossa
ignorsncia. E "se existissem homens oniscientes [...I, haveria pouco a dizer em favor
da liberdade". Com efeito, C facil constatar
que a vida da escravidiio C o caminho largo
da presunqiio de nossa razi'o. E a presunpio
fatal, o err0 de fundo do socialismo, esta
em sua pretensiio construtivista de poder
plasmar segundo planos deliberados as
instituiqdes sociais, e de dirigir os desenvolvimentos conforme intenqdes declaradas.
0 s socialistas, porCm, esqueceram, como
bravos construtivistas que siio, o que o senso
comum sabe, ou seja, que de boas intenqoes
estiio pavimentados os caminhos do inferno.
0 s socialistas querem dominar o presente e
fixar o futuro; mas foge a eles a inevitavel
insurreiqi'o das consequCncias niio intencionais das aqoes humanas intencionais, e niio
percebem que "o homem niio C e jamais sera
o senhor de seu proprio destino".
0 s socialistas aboliram a propriedade
privada; puseram nas miios de poucos poderosos, em geral de um s6 poderoso, todos
os meios de produqiio. Todavia - escreve
Hayek em Rumo a escravidiio - "o controle econ6mico niio C o simples controle
dos meios para todos os nossos fins". E,
em Liberalismo, Hayek insiste: "Qualquer
forma de controle econ6mico que confere
poder sobre os meios, confere ao mesmo
tempo poder sobre os fins". I

Capitdo segundo -

Como defender, entao, a liberdade dos
individuos? Esta, diz Hayek, pode ser defendida se, ao lado da arrogsncia construtivista,
conseguirmos ainda manter a diferenqa entre
normas abstratas (ou leis) e ordens esDecificas (ou particulajes). ~ s ' n o r m a abstratas
s
ou leis siio regras que fixam o confim dentro
do qual "C dada a vida e a atividade de cada
individuo urna esfera livre e seeura". A lei
- isto 6, o conjunto das regras de conduta
- niio C o resultado de projetos intenciode iusta
nais. A lei - o coniunto das reeras
"
conduta, regras surgidas por via esponthea,
como a linguagem ou a moeda, e a qual estao
submetidos todos - C urna ordem aue nao
se refere a individuos particulares, ngo visa a
fins especificos, i a longo prazo, C conhecida
e certa por antecedtncia, 6 igual para todos.
Leis do gtnero, abstratas e gerais, Go, para
exemplificar, as tris leis de Hume: a estabilidade da posse, a cessao por comum consenso e a 0-bservhcia dos pactos. As ordens
especificas ou particulares s i o aquilo que se
chama de legislaqao, isto e, as providtncias
administrativas desejadas por urna maioria
parlamentar e dirigidas a fins especificos,
para satisfazer interesses particulares.
Ora. confundir a lei com a l e"d a c,a o
significa 'abater a defesa mais importante
das liberdades individuais. Onde, como
em nossos dias. ~arlamentoscom ~ o d e r e s
ilimitados, em nome de uma "imprecisada" justiqa social, legiferam sobre tudo, a
liberdade esti em ~ e r i e o Havek
.
disse: "A
maioria substituiu a lei, que por sua vez perdeu seu significado: inicialmente principio
universal, hoje ela C apenas urna norma mutavel, destinada a servir interesses privados
[...I em nome da justiqa social! E a justiqa
social - continua Hayek - 6 urna fabula,
urna varinha magica: ninguim sabe em qut
ela consiste! Graqas a esse termo vago, todo
grupo se crt no direito de exigir do governo
vantagens particulares. Na realidade, por
tras da 'justiqa social' ha simplesmente a
semente da expectativa lanqada na mente
dos eleitores em relaqio a generosidade
dos legisladores para com determinados
grupos. 0 s governos se tornaram institutos
de benefictncia exDostos a chantacem
dos
"
interesses organizados. 0 s homens politicos
cedem tanto mais de bom grado quanto
mais a distribuiqzo dos priviltgios permite
comprar o voto dos partidarios".
u
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Uma situaqiio desse tip0 erode lentamente a fC no ideal da democracia. A
democracia se transformou em ditadura
da maioria que se reputa sem vinculos em
seus poderes de legiferaqso. Mas um fato C
claro, ou seja, que "a soberania da lei e a
soberania de um Parlamento ilimitado sio
inconciliaveis". E, justamente para manter
distinta a ordem espontinea da lei em relag50 a ordem construida pela legisla@o,
Hayek propde um modelo constitucional
que ele chama de demarquia, que consiste em dois organismos: urna Assemble'ia
legislativa (que sozinha pode modificar as
normas abstratas de mera conduta as quais
esta confiada a defesa da liberdade individual), e urna Assemble'ia governativa, que
corresponde aos parlamentos atuais, eleitos
periodicamente, e que exprimem comitts
executivos da maioria (0s governos) para a
gestgo dos negocios.

-9 &stado liberal
e

defesa dos

mais fracos

Depois das consideraqdes precedentes
sobre a logica do mercado, e depois do que
Hayek sustentou sobre a idCia de justiqa
social, torna-se muito interessante ver o
que Hayek tem a dizer sobre as funqties do
Estado e sobre a defesa dos mais fracos.
Hayek esti convicto de que o serviqo postal
estatal i totalmente ineficiente; proptie a
aboliqao do monopolio monetario estatal
("que foi usado para defraudar e enganar
os cidadaos"); combate o monopolio estatal
das transmissties televisivas e da escola. E,
todavia, no terceiro volume de Lei, legisla@o e liberdade, ele escreve: "Longe de propugnar 'um estado minimo', consideramos
indispensavel que em urna sociedade avanqada o governo deve usar seu proprio poder
de recolher fundos por meio dos impostos,
para oferecer urna sirie de serviqos que por
varias razdes niio podem ser fornecidos
- ou n5o podem st,-lo de mod0 adequado
- pel0 mercado". E assim, afirma Hayek,
que muitas das comodidades capazes de tornar toleravel a vida em urna cidade moderna
sao fornecidas pel0 setor publico: "A maior
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parte das estradas [...I, a fixagiio dos indices
de medida, e muitos outros tipos de informaO
registros cadastrais, mapas
qiio que V ~ dos
e estatisticas, aos controles de qualidade de
alguns bens e serviqos".
Para Hayek a esfera das atividades
de governo niio vinculada por leis C muito
vasta. Sem duvida, exigir o respeito da lei,
a defesa dos inimigos externos, o campo
das relagijes externas, s5o atividades do
Estado. Mas h i seguramente mais, pois
"poucos poriio em duvida que apenas esta
organizaqiio [dotada de poderes coercitivos:
o Estado] pode se ocupar das calamidades
naturais como furactjes, enchentes, terremotos, epidemias e assim por diante, e realizar
medidas aptas a prevenir ou a remediar
tais coisas". E ent5o obvio "que o governo
controle meios materiais e esteja substancialmente livre para usa-10s conforme sua
pr6pria discrigiio".
Mas aqui h i - e as consideraqijes que
seguem sao de extrema importiincia e desmentem diversas interpretaqijes apressadas e
certamente niio documentadas do pensamento de Hayek -, " h i ainda -escreve Hayek
-toda outra classe de riscos em relag50 aos
quais foi reconhecida apenas recentemente
a necessidade de aqdes governamentais,
devida ao fato de que, como resultado da
dissolugiio das ligaqdes da comunidade local
e dos desenvolvimentos de uma sociedade
aberta e m6ve1, um numero crescente de
pessoas niio esta mais estritamente ligado a

grupos particulares com os quais contar em
caso de desgraqa. Trata-se do problema de
quem, por varias razdes, niio pode ganhar
para viver em uma economia de mercado,
como os doentes, velhos, deficientes fisicos
ou mentais, viuvas e brfiios, ou seja, aqueles
que sofrem condigdes adversas, as quais
podem ferir qualquer um e contra as quais
muitos niio estiio em grau de se prevenir
por si, mas que uma sociedade que tenha
alcanqado certo nivel de bem-estar pode
permitir-se ajudar ".
Tal sociedade pode permitir-se a reahag50 de tais fins humanitirios porque C
rica; e pode faze-lo por meio de operagdes
fora do proprio mercado. Todavia, ao ver de
Hayek, eis a raziio pela qual ela deve fazelo: "Assegurar uma renda minima a todos,
ou um nivel abaixo do qual ninguim desga
quando niio pode prover a si prbprio, niio
so C uma proteqiio absolutamente legitima
contra riscos comuns a todos, mas C tarefa
necessiria da Grande Sociedade em que o
individuo niio pode se recuperar sobre os
membros do pequeno grupo especifico em
que havia nascido". E, na realidade, salienta
Hayek, "um sistema que estimula a deixar a
relativa seguranga gozada quando se pertence a um grupo restrito, provavelmente produzira fortes descontentamentos e reagdes
violentas, quando os que antes gozavam
os beneficios dela se encontrarem, sem sua
culpa, privados de auxilio, porque niio tern
mais a capacidade de ganhar para viver".

III. O intewencionisvno
de john jMaynard Keynes

Capitulo segundo - D e s e n v o l v i ~ ? e n t od a t e o r i a e c o n 6 m i c a

A vida e as obras
0 grande inimigo de Hayek foi John
Maynard Keynes. Keynes nasceu em Cambridge em 1883. Seu pai era professor de
16gica e de economia politica na Universidade local. Educado primeiro no colCgio de
Eton e depois estudante em Cambridge, em
1908 o jovem Keynes - entiio com vinte e
cinco anos -C nomeado leitor de economia.
Havia sido indicado por Alfred Marshall.
Niio particularmente interessado na carreira
acadfmica, entra no Civil Service, como alto
burocrata com func6es de conselheiro do
governo e representante da Grii-Bretanha no
exterior. Durante a Primeira Guerra Mundial trabalha para o MinistCrio do Tesouro.
Participa, vencida a guerra, da conferfncia
de paz com a Alemanha. TambCm depois
da Segunda Guerra Mundial participa das
conferfncias destinadas A criacso de um
sistema monetario internacional. 0 s acordos de Bretton Woods aceitaram, em todo
caso, apenas em parte as propostas de Keynes. Do mesmo mod0 que David Ricardo,
Keynes se enriqueceu com bem-sucedidas
especulaq6es na bolsa. Foi tambCm diretor
de uma sociedade de seguros. Alcanqando o
prestigioso cargo de governador do Banco
da Inglaterra, em 1942 Keynes recebe o titulo de lorde Keynes, bariio de Tilton. Este
"sustent6culo fundamental da naqiio", este
homem "verdadeiramente insubstituivel"
- assim o define seu bi6grafo R. F. Harrod
- morre prematuramente em 1946.
Eis um juizo significativo sobre Keynes
de SCrgio Ricossa, economista italiano de
orientaqiio niio keynesiana: "Talvez Keynes
niio seja o maior economista de nosso s k u lo [...], mas sua Teoria geral [...] tem toda
probabilidade de ser o livro de economia
mais citado. E ha raz6es para isso. Saido em
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1936, ele fornecia ampla explicaqiio te6rica
da misteriosa catastrofe econbmica iniciada
em 1929: um colapso repentino dos preqos,
da produgso e da ocupaq50, um retorno
difuso da misCria em naq6es que haviam
demonstrado saber ser ricas. Ao mesmo
tempo, a Teoria geral fundava novamente
sobre bases novas a cicncia econbmica, e
fornecia aos homens de governo um novo
mod0 de fazer politica".
AlCm da Teoria geral da ocupa@o,
interesse e moeda de 1936, outras obras importantes de Keynes siio: As conseqii6ncias
econ6micas da paz (1919); o Tratado da
probabilidade (1921);0 fim do laissez-faire
(1926);o Tratado da moeda (1930); Como
financiar a guerra (1940).
ocupa@o

il. determinada

pela soma dos

CO~SMWIOS

e dos investimentos

Embora pretendendo salvar o regime
da propriedade privada, Keynes considerava
absurdas as pretens6es do liberalism0 desenfreado, e era de opiniiio que seu trabalho
provocaria "grande mudanga" e subverteria
"0s fundamentos ricardianos do marxismow.Jii como aluno de Marshall, dotado
de forte senso pratico, polemista brilhante e
conhecedor de vastas areas da matematica,
Keynes influiu de mod0 decisivo e direto
sobre a politica de seu pais. Seu ponto de
honra foi o de ter resolvido a maior crise do
capitalism0 sem ter abraqado o marxismo.
A economia classica sustentava que
um sistema econbmico, deixado livre para
funcionar em condig6es de livre concorrfncia, teria produzido o bem-estar de todos e
criado um regime de ocupaqiio plena. Entre-

tanto, em 1924, na Inglaterra, os desempregados chegaram a um milhiio e, nos Estados
Unidos, no inicio da dCcada de 1930, um
em cada quatro trabalhadores estava sem
emprego. Ora, na opiniiio de Keynes, essa
situaqiio niio podia ser resolvida com a velha
idCia de que, atravCs da reduqiio do salario,
se criariam postos suficientes de trabalho.
Escreve Keynes: "N5o C nada plausivel a
afirmaqiio de que o desemprego nos Estados
Unidos em 1932 devia-se ao fato de que os
trabalhadores rejeitavam obstinadamente a
redu~iiodos salarios nominais, ou entao ao
fato de que eles pediam com a mesma obstinaqiio urn salario real superior hquele que a
produtividade do mecanismo econ6mico estava em condiq6es de oferecer". A realidade
C que um sistema econ6mic0, funcionando
livremente com base em suas pr6prias leis,
niio leva necessariamente ao bem-estar de
todos e a plena ocupaqiio, como os fatos
demonstravam. Com efeito, Keynes tornou
evidente que o nivel de ocupaqiio i determinado pela soma do consumo e dos investimentos. Consequentemente, se o consumo
diminui ou se os investimentos diminuem,
entiio crescera o numero de desempregados.
0 s economistas classicos haviam tecido loas
a poupanqa. A poupanqa 6 certamente uma
virtude individual, denotando espirito de
sacrificio e intelighcia de previsiio. Entretanto, se todos poupam e ninguem investe,
naturalmente toma consistencia um fatal
circulo vicioso: poupando, niio se consome; a queda de consumo leva ao acumulo
sempre mais terrivel de mercadorias niiovendidas nas lojas; a superproduqiio gera a
paralisaqiio das fabricas; a paralisaqiio das
fibricas significa a perda imediata de postos
de trabalho, alim da impossibilidade de
novos investimentos. Por essas raz6es todas,
Keynes volta-se contra a poupanqa de tip0
da vigente no seculo XIX, pois, para ele,
C evidente que a "virtude individual", do
ponto de vista da sociedade, transforma-se
em fonte de desastres, em "vicio publico".
0 que C preciso, diz Keynes, C que o individuo consuma, gastando seu dinheiro em
bens, talvez at6 pagaveis em prestaqoes. 0
aumento do consumo pora em movimento a
maquina econ6mica da naqiio, j i que, para
satisfazer a crescente demanda, os empreendedores investiriio mais, com duas grandes
conseqiihcias: por um lado, aumentariio
os postos de trabalho e, por outro lado,
os recursos da naqiio (matirias-primas,
instalaqoes industriais, estradas e ferrovias,
miio-de-obra etc.) sera0 usados de mod0

muito mais amplo. Eis, portanto, o caminho
para fugir da crise: aumentar o consumo e
os investimentos. E se os individuos niio
consomem, entiio se faz necessiria a interven@o do Estado. Alias, diz Keynes, a tarefa
de estabelecer o volume dos investimentos
"niio pode ser deixada com tranqiiilidade
nas miios de particulares".

0 Estado niio pode ser simples espectador dos comportamentos econ6micos dos
~articularesnem. como sustentam os marxistas, tem a funqiio de elimini-10s. Afirma
Keynes: "Consideramos por isso que uma
socializaqiio bastante ampla do investimento se revelara como o unico meio caDaz de
garantir, pelo menos aproximadamente, o
pleno emprego. 0 que niio quer dizer que se
deva excluir todos aqueles compromissos e
as diversas formulas de varios tipos que permitem ao Estado cooperar com a iniciativa
privada. Mas, fora disso, niio parece haver
nenhuma razao evidente para justificar urn
socialismo de Estado que assuma a maior
parte da vida econ6mica da comunidade.
Se for capaz de determinar o volume global
de recursos consacrrados
ao aumento dos
"
meios de produqiio e de garantir o minimo
basic0 de remuneraqiio aos seus detentores,
o Estado certamente ja tera realizado todo
o necessario" . Essas palavras, que podemos
ler na Teoria geral da ocupa@o, juro, moeda, significam que o problema do emprego
pode ser resolvido sem que seja necessaria
a passagem da propriedade privada h propriedade coletiva dos meios de produqiio. 0 s
governos, portanto, diante de crises como
a de 1929 e dos anos seguintes, niio podem
ficar de bracos cruzados. Devem intervir.
Dizia Keynes que se o govern0 tivesse pago
os desempregados para fazerem buracos
nas estradas e depois enchi-10s de novo,
teria realizado uma aciio economicamente
inteligente, ja que teria posto dinheiro em
circulaqiio e, consequentemente, teria reativado o consumo e reDosto em movimento
o sistema produtivo.
Com base nisso tudo, parecem claras
as indicaqoes de Keynes aos governos. 0
ca~italismodeve ser reformado: o Estado
deve intervir na economia e atribuir a si
"certos controles centrais [...I que agora,
em seu conjunto, sao deixados a iniciativa
individual". Para Keynes, isso niio significa
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que a iniciativa privada deva ser abolida;
significa somente que, diante da iniciativa
privada, niio deve ser abolido o Estado:
"0 Estado devera exercer funs50 diretiva
sobre a tendincia para o consumo, em parte
atravCs do fisco, em parte atravCs das taxas
de lucro e talvez ainda de outros modos".
Essa politica de intervenqiio do Estado
sobre as quest8es econ6micas foi rejeitada
pela velha guarda, e enquanto a nova esquerda, como, por exemplo, de Roosevelt
e dos homens do New Deal, fez suas as
teorias de Keynes, ja a direita econ6mica
foi contra Keynes por toda parte. Com
efeito, a reforma do capitalismo proposta
por Keynes devia parecer muito avangada
e temeraria para os conservadores. Ele
sustentava que a diminuiqiio da taxa de
lucros permitiria (e que isso deveria ser
feito) o desaparecimento dos "receptores
de rendas". Isso levaria a supressio da excessiva desigualdade de rendas. Essas s i o as
propostas keynesianas para abolir "0s dois
vicios essenciais do mundo econ6micon,
ou seja, a desigualdade e o desemprego,
salvando as instituiq8es democraticas e a
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liberdade, bem como a riqueza moral (alCm
de material) da iniciativa privada.
Em todo caso, niio ha duvida de que
Keynes tinha raziio ao sustentar que o mercad0 niio leva espontaneamente a plena ocupagiio; ele, todavia, observa Sergio Ricossa,
"estava errado ao considerar que a funqiio
principal do mercado era necessariamente a
de levar ao equilibrio da procura e da oferta.
Se atribuirmos ao mercado a tarefa diferente
de inovar (progresso mercadologico, quase
sempre unido ao progresso tecnologico), mais
ele inova e menos favorece o pleno emprego
da velha capacidade produtiva, sem que com
isso seja licito falar de ''falgncia do mercado". Inovagiio e estabilidade siio termos em
grande medida antiteticos: Keynes preferia a
estabilidade, mas seus argumentos resultam
pouco conyincentes para quem prefere a
inovagiio. E louvavel a autoridade publica
que consiga reduzir ao minimo inevitavel os
inconvenientes sociais ligados a mudan~apor
inovagiio, mas essa autoridade niio pode ir
alkm no caminho da estabilidade sem proibir
de algum mod0 o progresso tecnologico e
mercadol6gico".
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de novas localidades
B do €stado
0 hornern propbe a Daus dispbe: isso
8 sobido pel0 born ssnso instruido pela
longo sxperi6ncia de projstos qus tiverorn
resultodos diferentes dos prograrnodos.
Mos isso Foi teorizodo, sntre outros, por
Corl Msngar s depois tarnbhrn por E 17. von
Ha~ak:as agbes hurnonos sernpre thrn consec)u&ncios n8o intsncionois s instituigbes
de irnportdncia prirndrio, corno a linguagem
ou a rnoado, n8o s8o resultados de planos
intencionais; s8o resultados, sern dcjvido, do
og80 hurnona, rnos nBo do projeto hurnano.
SBo resultodos n8o intencionois de ogbes
hurnonos-intsncionois. E este Q tornbQrn o
caso, sustenta Menger, do origarn de rnuitos
novas locolidodes - surgidas sarn urn projeto
prhvio - e do g&nese do Estado.
De modo an61ogo podsmos responder 6
pergunta sobre a origem da outras instituigdes
sociais, que sarvem igualmente para o bsmestar comum, ou melhor, qua at& chegam a ser
sua condigbo, sem que por outro lado tenham
sido de regra o resultado de uma atividade
intentional, dirigida a promover essa proprio
bem-astar.
Tamb&mhoje apenas em casos rarissimos
acontece que novas localidades se formem
pelo fato ds que certo numero de pessoas,
de capacidades e de profissdes diversas, se
reirnam corn o objetivo de fundar uma cidade
e, portanto, realizem essa intengbo programaticamente, embora, bsm entendido, tal origem
ds novas col6nias nBo deva s?r excluida, pois
B confirmada pela experi&ncia.
De regra, as cidades novas surgem por via
"nbo-reflexa",ou seja, pela simples manifestagdo ds intsresses individuais, que por si, isto 6 ,
sem uma intengbo precisa, leva a um resultado
6til para o interesse gsral. 0 s agricultores que
primsiro ocupam um territorio; o artesdo que primeiro se estabelece no meio deles, perseguam
em gar01 apenas um interesse individual; assim
o primsiro hospedairo, o primeiro mercador, o
prirneiro mestre e dai por diante. Com o cresci-

mento das necessidades entre os membros da
socisdade, tambhm outros sujsitos econtimicos
acham conveniente, no meio dessa comunidade
que pouco a pouco se desenvolve, entregar-se
a novas ocupagdes, ou entdo desenvolver as
antigas ocupagdes. Rssim surge gradualmente
uma organizagdoecon6mica que b altamente irtil
para os interesses dos vdrios membros da coletividade, ou melhor, ssm a qua1 ndo se podaria
imaginar uma exist&ncia normal; no entanto,
essa organizagdo nbo & de fato o resultado de
uma vontade cornum, dirigida b sua constituiqdo.
Essa vontade geralmsnts se manifesto apenas
nos estados mais progredidos da woluqdo da
vida coletiva e provoca ndo tanto o nascimento,
mas apenas o aperfeiqoamento dos institutos
sociais j6 surgidos por via "orgdnica".
0 mesmo se diga a raspeito da origem
do Estado. Quem for imparcial ndo poder6
p6r em dirvida que, por meio do acordo de
um nirrnsro convenient@de pessoas qus tam
a disponibilidads de um territorio, possa, em
circunstdncias favor6vsis, ser colocada a base
para uma cornunidade capaz de desenvolvimento. Nem poder6 razoavslmente duvidar que das
relagdes naturais de autoridade familiar possa
ser tirado um Estado capaz de viver por obra ou
de alguns qua governam ou ds grupos destss.
mesmo sem o acordo de todos os qua a ale
pertencem. Certamente B unilateral a teoria qua
remets a origem daqusls instituto social que
chamamos de Estado, exclusivamente a urna
formagdo por via "org6nica". Mas, igualmente
errada, ou melhor, ainda mais anti-historica,
6 a tsoria ssgundo a qua1 todos os Estados
tariam originariamants surgido por meio de
um acordo de alguns poderosos ou de seus
grupos, dirigido fundag3o do proprio Estado,
ou por via de uma atividade conscientemente
dirigida a tal objetivo. Ssm duvida, corn efeito,
os Estados, ao menos nos primeiros estagios
da evolugbo da humanidads, surgiram porque
alguns chefes de familias, qua viviam um ao
lado do outro livres de qualquer vinculo estatal,
sem se colocar de acordo, mas pelo simples
fato de que ales haviam aprendido a conhecer
sernpre melhor seus interesses individuais e
sa esforgavam para alcanga-los (por meio da
submissdo volunt6ria dos mais fracos b protegdo dos mais poderosos, por meio do socorro
eficaz feito ao vizinho quando este devia sofrer
viol&ncias em condigdes tais que tambbm os
outros habitantes do territorio se consideravam
ameagados em seu bem-astar), chegaram a
realizar uma comunidade estatal e uma organizagdo mesmo qua rudimentar. 6 possivel qua
acordos dirigidos a reforqar a vida comum e
relagdes de autoridade de v6rios tipos tenham
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em alguns casos estimulado efetivamente tal
processo de forma<do estatal; em outros casos, o conhecimento precis0 e a afirma$3odos
interesses individuais por parts de particulares
chefes de familia que coabitavam sem dljvida
levaram b forma@o do Estado, mesmo sam as
influ&nciasacima acenadas, ou melhor, at& sem
que o individuo Ievasse em conta o interesse
geral. TambQmaquala instituto que chamamos
de "o Estado" foi, ao menos em suas formas
primitivas, o resultado involuntario de umo atividade a service de interesses individuais.
Do mesmo mod0 poder-se-iademonstrar
que outras institui<bes sociais, como a linguagem, o direito, o costume, e particularmente
numerosas instituipzs econ6micas, surgiram
sem um acordo expresso, sam coa~6olegislativa, e at& sem nenhuma consideras60 do
interesse pljblico, unicamente pelo impulso
de interesses individuais e como resultado da
afirma<do destes. A organiza$io do trafico em
mercados periodicamente recorrentes e localizados, a organizaq30 da socisdads por meio
da separa@o de profissbes e da divis6o do
trabalho, os usos comerciais e assim por diante,
todas estas instituigies que sewem de modo
eminente ao bem-estar comum e que 6 primeira
vista parecem necessariamente ter tido origem
de um acordo ou da vontade do Estado, s6o
ndo tanto o resultado de convan~bes,tratados,
leis, ou do fato de que os individuos particulares tenham particularmente Ievado em conta o
interesse pljblico, e sim o resultado de esfor<os,
a sewi~ode interesses individuais.
claro que nesse processo de forma@o
"orgbnica"a autoridade lagislativa n6o rcramente intewbm, e dessa forma acelera ou modifica
seus resultados.
Nos primordios da socisdada, a ljnica
origem dos fen6menos sociais, de acordo com
os Fatos, pode ter sido a ndo-refle~a.No decorrer da evolu@o social aparece sempre mais
manifesto que, ao lado das institui<bsssurgidas
por via "orgdnica",tambbm surgiram outras, que
sdo o resultado da operacbo social voltada
para um objetivo daterminado; outras institui~ b e ssurgidas
,
por via orgbnica, encontram sua
continuidads e transforma<do na atividade das
autoridades ppljlicas dirigidas conscientemente
para fins sociais. 0atual sistema do mercado, o
sistema monetario, o direito atual, o Estado moderno etc. nos oferecam tantos outros exemplos
de institui@es, que sa apresentam como o resultado da atividade combinada da for~asindividuais s teleobgico-sociais, ou seja, em outras
palavras, de Fatores "orgbnicos" e "positivos".

<

d o indi~dualismo
metodologico
0 principio do individualisrno rnstodo16gico d o seguinte: "Rpsnos o individuo
pansa. Rpanas o individuo raciocino. Rpsnos
o individuo age". Ou aindo: "Paro urno colstividods social n6o hd ~xist6ncio0 rsolidads
foro das ag6es dos rnarnbros individuais".
Existsrn apenos individuos. Por consaguints,
"o carninho paro chagor oo conhscirnsnto ds
todos os colativos posso atrovds do andlise
dos a@ss dos individuos".

Primeiramente devemos convir que todas
as a ~ b e ssdo realizadas pelos individuos. Uma
coletividade funciona sempre pela intermedia$60de um ou de diversos individuos cujas a@es
referem-se b coletividade como a uma fonte
secundaria. 6 o significado que os individuos s
agentes e todos aqueles que sdo tocados pela
sua agio atribuem a uma a@o que determina
seu car6ter. C o significado que caracteriza uma
a(6o individual e outra ac6o como aq5o do Estado ou da municipalidads. O,carrasco, s n6o
o Estado, justicia o criminoso. E a reflex60 dos
interessados que discerns na a ~ 6 do
0 carrasco
uma ac6o do Estado. Um gypo de soldados
armados ocupa uma prop. E o julgamento das
pessoas interessadas que atribui essa ocupa@o n6o aos oficiais e aos soldados do lugar,
mas a sua naq3o. Se indagamos o significado
das varias a<das realizadas pelos individuos,
devemos necessariamente saber coda coisa
sobre as a ~ b e sdos todos coletivos. Poro urna
coletividods social n8o hd sxist&ncio s reolidada foro dos a@as dos rnsrnbros individuais.
A vida de uma coletividade & vivida nos aches
dos individuos que constituem seu corpo. N6o
ha coletividade social concebivel que n6o
funcione pelas aq3es de algum individuo. A
realidads de um todo social consists nas a@es
dos individuos qua o compbem. Assim, o caminho para chegar ao conhecimento de todos os
coletivos passa atravhs da analise das agbes
dos individuos.
Como ser pensante e agents, o homem
C. M~snger,
0mBtodo na ci&nc~osconbmica. emerge de sua exist&ncia prB-humanaj6 como
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ser social. A evolu<doda razdo, do linguagem,
e a coopera@o s60 o produto do mesmo
processo; elas se encontram insepardvel e
necessariamente ligadas. Mas esse processo
tam lugar nos individuos. Consiste de mudan<as no comportamento dos individuos. Ndo ha
outra subst8ncia em qua ele acontep for0 dos
individuos. Ndo h6 substrato de sociedade fora
das a@es dos individuos.
Que existam naq5es. Estados e Igrejas,
que haja cooperacdo social na divisao do trabalho, torna-sa discernivel apenas nas acdes
de certos individuos. Ningu&mjamais percebeu
uma na~do
sem perceber seus membros. Neste
sentido pods-se dizer qua uma coletividade
social vem a existir atravbs das ag%s dos individuos. lsso ndo significa que o individuo seja seu
antecdente temporal. Significa simplesmente
que a@es definidas de individuos constituem
a coletividade.
NZlo h6 necessidade de discutir se uma
coletividade 6 a soma resultante da adi~dode
seus elementos ou, mais do qua isso, se ela 6
um ser sui generis, e sa & razo6vel ou ndo falar
da sua vontada, de seus planos, objetivos e
ashes e atribuir-lhe uma "alma" distinta. Esses
pedontismos sdo ociosos. Um todo coletivo 6
um aspect0 particular das a@es de vdrios individuos e, como tal, uma coisa real que determina
o curso dos eventos.
6 ilusorio crer que seja possivel visualizar todos coletivos. Eles nunca sBo visiveis;
seu conhecimento & sempre o resultado da
compreensdo do significado que os homens
agentes atribuam a seus atos. Podemos ver um
ajuntamento, ou seja, uma multiddo de povo.
Se esse ajuntamento & mero agrupamento ou
massa (no sentido am que esse termo & usado
na psicologia contempor6nea), ou entdo um
corpo organizado ou qualquer outra esp&ciede
entidade social, & questdo b qua1 ndo se pode
responder a ndo ser por meio da cornpreens60
do significado que os individuos atribuem b sua
presenp. E esse significado 6 sempre o significado dos individuos. Ndo s60 nossos sentidos,
mas & a intelig&ncia,o processo mental, que faz
reconhacer as entidades sociais.
Rqueles que desejam iniciar o estudo da
aqdo humana a partir das unidades coletivas
encontram um obst6culo intransponivelno fato
de que um individuo pode ao mesmo tempo
pertencer e - com exce<do dos homens das
tribos mais primitivas - realmente pertence
a vdrias entidadas coletivas. 0 problema
levantado pelas unidades sociais coexistentes Q, de seus mijtuos antagonismos pode
ser resolvido apanas pelo individualismo
metodologico.

0 eu & a unidade do ser agente. Ele 6
dado de mado indiscutivel e ndo pode ser dissolvido ou esconjurado por nenhum raciocinio
ou pretexto.
0 nos 6 sernpre o resultado de uma
somatbia que p6e junto dois ou mais eus. Se
algubm diz eu, ndo & rnais necsssClrio perguntarse outra coisa para estabelecer seu significado.
0mesmo vale em relag30 ao tu e, se a pessoa
em quest60 6 indicodo corn precisdo, em rela<do ao ele. Mas se se diz nos, & necessdrio
informar-se ulteriormente para indicar quais
eus estdo cornpreendidos no nos. Sdo sempre
individuos qua dizem nos; ainda que o digam
em coro. 6 ainda uma articula@o de individuos
particulares.
0 nos ndo pode agir diversamente de
coda um debs por sua conta. Eles podem
agir juntos e em unissono; ou entdo um deles
pode agir por eles todos. No segundo caso
a cooperacdo dos outros consiste na determina@o da situa@o qua torna a a ~ d o
de um
homem efetiva para todos. Rpenas nesse
sentido o FuncionClrio de uma ent~dadesocial
age pelo todo; os membros individuais do
corpo coletivo ou deterrninarn ou permitem
que a 0560 ds urn hornem particular se refira
a eles proprios.
I.
von Misas.
R q8o hurnano.

Ludwig uon Mises (1881 - I 973)
e' o representante rnais ilustre da terceira gera@io
da Escola austriaca de econornia.
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0 s erros do coletivismo
matodologico
0 s colet~vistos(positivistos, hegelionos,
morxistos, estruturolistos stc.) pensom qus
existom entidodes socio~scoletivos (o "socisdode"; o "estruturo sociol"; o 'partido"; o
"closse" etc.j independentes e outBnomos
em re/o@oaos indivi'dvos que as compdem.
Rqui estd exotomente seu erro: em coisificor,
em fozar se tornor coisos oquelas que, ao
contrdrio, s8o openas concsitos obstrotos.
"0erro impli'cito nessa oproximo@o coletivisto consiste sm consideror como fotos
oquelas qua n6o s8o mois que teorias provisorias, modelos construidos pelo mante
ing&nua poro explicar a ligoqdo exlstente
entre alguns dos FenBmenos porticuloresque
obsenmmos [. . .I".

lntimamente ligado com o "objetivismo"
da aproxima<do cientista & seu globalismo
ou coletivismo metodoloc$co, sua tendhncia
a tratar certos "conjuntos" como "sociedade"
ou "economia" ou "capitalismo" (corno "fase"
historica determinada), ou uma particular "ind0striau ou "classe" ou "naq3o" como objetos
dados, em si mesmos completes, cujas leis
podemos descobrir observando seu comportamento como "conjuntos".[Tal tend&ncia] resulta
favorecida pela constata~doempirica que, no
comportamento dos individuos, poucas sdo as
regularidades que se podem estabelecer de
modo rigorosamente objetivo. Por isso voltam
a concentrar a atan(do sobre os "conjuntos",na
esperancp de descobrir, pelo menos nestes, a
regularidads que procuram. for f~m,devemos
tar presents a influ&ncia da convic~do,ainda
que vaga, que sendo objeto de estudo os
"FenBmenos sociais", o procedimento mais
obvio seja partir da observa<dodireta desses
"FenBmenos sociais": convic@o devida ao fato
ds que a exist&ncia,no uso corrente, de termos
como "socisdade" ou "economia" t: ingenuamente considerada como prova evidente da
exist&ncia efetiva de determinados "objetos"
que correspondem concretamente a esses
termos. 0fato de que todos falem de "naq3o"
ou de "capitalismo" leva a crer que o primeiro
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passo, no estudo desses fenBmsnos, dsva
consistir em verificar seu aspecto, exatamenta
como algu&m se comportaria em rela$doa csrta
rocha ou a certo animal.
0 erro implicit0 nessa aproximag30
coletiv~staconsists em considerar como fatos aquelas que ndo sdo mais que teorias
provisorias, modelos construidos pala msnte
ing&nua para explicar a liga@o existents
entre alguns dos FenBmenos particulares qus
observamos [. . .].
0 realismo ing&nuo, que acriticaments
presume que, se csrtos conceitos estdo em uso
corrents, devem tambhm existir em concreto
justamente as "dadas" coisas que eles designam, encontra-se tdo profundaments enraizado no modo corrente de tratar os fen6menos
sociais, que & necess6rio um esfor~odecisivo
de vontade para dele se livrar. Se muitos
estdo dispostos a admitir que neste campo
pode-se encontrar dificuldades particularss
no individua<dode "conjuntos" bem definidos,
porque ndo temos jamais diante da nos tantos
exemplares de um mesmo $hero, e por isso
ndo podemos distinguir logo entre os atributos
constantes e os meramente acidentais, poucos
ao invhs parcebem este outro e muito mais
grave obst6culo: que os "conjuntos" como tais
ndo sdo jamais dados b -nosso O ~ S ~ N C I $ ~ O ,
pois todos eles sdo indistintamente nossos
construtos mentais. Eles ndo sdo "fatosdados",
dados objetivos do mesmo g&nsro, que imsdiatamente reconhecemos como semelhantes
em base a seus atributos fisicos comuns; elss
ndo podem ser percebidos independentemente de um esquema mental qus coloque
em evid&ncia a liga~doaxistente entre alguns
dos inumer6veis fatos particulares qua nos 6
dado observar. [. . .]
Por isso, as ci&nciassociais ndo se ocupam
de dodos "conjuntos",mas sua tarefa 0 procedsr
b constitui(60 destes conjuntos construindo sws
modelos em base a elementos conhecidos.
0 erro da tratar como objetos' reais os
conjuntos, qua ndo sdo mais que construtos s
que ndo podem tar outras propriedades qus
as que derivam do mod0 em que os colocamos
juntos a partir dos elementos componentas,
manifestou-se de v6rias formas, mas, talvez
mais frequsntemente, no forma ds teorias que
postulam a exist&ncia de uma msnte "social" ou
"coletiva" e, sob esse aspecto, determinou a
emerg&nciade pseudoproblemasde todo tipo.
R mesma id&ia apresenta-sefrequentemente,
mesmo que imperfeitamente, mascarada na
atribui~dob sociedade de uma "personalidade" ou "individualidade" especifica. Seja qua1
for a terminologia, estas formas sempre t&m sm
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comum esta caracterist~ca:em vez de reconstrulr
os conjuntos partlndo das ralaqbes entre mantes ~ndrv~duo~s,
das qua~stemos conhec~mento
dlreto, tratam uma vaga rntulqdo de conjunto
corno ent~dadereal, corno a190 ds semelhante
t, rnente rnd~v~dual
0 ernprego abus~vo,sob
esta forma, nas c~&ncrassoclars, de concepqbes antropom6rhcas comportou os rnesmos
I ~ S
sfeltos danosos que provocou nos C I ~ ~ C da
natureza. 0 fato rnals smgular nssses casos
Q qua, Frequentemante, justamente pelo seu
emplnsmo, os pos~tlv~stas,
ou seja, os adversar~os~rredutive~s
de todas as concepqbes
antropomorfrcas, at& daquelas que em certo
Gmbrto barn def~nrdotrvsram sua valldads, sdo
lnduz~dosa postular a ex~st&nclade ta~sentldades metafisrcas e a tratar a human~dade,ao
modo, por exernplo, da Cornte, corno um "ser
socral", uma espQcre de superpsssoa Mas,
corno ndo tamos outra alternatlva que esta
ou compor o conjunto partmdo das mentes
partrculares ou postular uma supermente 6
Irnagem e semelhanqa da mente lndlv~dual,os
posltlvlstas, rejertando a prlmelra proposlqdo
da alternatlva. sdo fatalmente obrlgados a
adotar a sagunda. Nesss terreno afunda as
raizes a curlosa alranqa entre posltlv~smodo
sQculo XIX s hegel~an~smo.
F A von Haysk,

0abuso do razGo

das ci3ncias sociais
teorices
0 s qus agem s6o semprs s apenas os
rndrvi'duos, as a@es humanas comportam
~nsvrMvsrs
consequ&nc~as
ndo-mtsnc~onars;e
o crsntrsta soc~oltem como torsfajustomante
a an611ssds tals consequ&nc~as
n6o-rntsnc~onars. Escrsvs Haysk. "6apsnas d medrda qus
csrto trpo ds ordsm smsrge como rssultodo
da a@o dos mdrviduos, mas sem tsrsldo por
alguns dslss conscrentsments psrssgurdo,
qua ss p6e o problsma ds uma sxplrcag60
tsdrrca dslas".

A partir do fato ds clue sdo as concepqdes e oplnrdes dos rnd~viduosas de q"e
temos conheclmanto dlreto e que constltuam
os elernentos a partlr dos quais devsmos reconstrurr os FenBmsnos mas cornplexos, derlva

outra importante diferenqa entre os rnQtodos
das disciplinas sociais e das ci&ncias da natureza. Nos ci&ncias sociais sdo as atitudes
dos individuos que constituem os elementos
primdrios dos quais nos devernos servir para
reconstruir, por meio de cornbinaqbes, os fen8menos cornplexos, isto Q, para reproduzir os
rasultados das a<besindividuais, qua nos sdo
muito rnenos conhecidos - procedimento qua
frecpenternente leva a descobrir, no seio dos
FenBrnenos cornplexos, a sxist&ncia ds principios de coer&ncia estrutural que ndo haviam
sido (ou talvez ndo podiam ser) identificados
por meio de obssrvaqdo direta. Rs cihcias
fisicas, ao contrhrio, tornam necessariamente
corno ponto de partida os FenBmenos naturais
complexos e, procedendo em rev&, procuram
individuar os vhrios elementos componentes.
0 lugar qua o homem, snquanto individuo,
ocupa no cosmo Q tal pelo fato de que el@,
de um lado, psrcebs em primeiro lugar fen6
menos relativamente cornplexos, qua depois
submete b anhlise; enquanto, do outro, se Ihs
apresentam como dodos os elementos simples
qua concorrem para a formaqdo daquelss
fsn6menos cornplexos que sle ndo pods
submeter t, obssrvaqdo am ssu conjunto. Ao
passo que o mQtododas cihcias da natureza
6, nesse aspecto, analitico, o das ciQncias
sociais deve ser definido como composto ou
sintQtico. Estes assim chamados conjuntos,
estes qrupos de elementos estruturalmente
ligados, aprandernos a isola-10s do totalidade
dos fen8menos observados apenas corno resultado dos esforqos por nos sistematicamente
realizados para estabelecer ligaqdes estdveis
entre elementos dotados de propriedades
comuns, e a construi-10s ou a reconstrui-10s
partindo das propriedades conhecidas dos
proprios elementos.
E importante observar qua, em tudo isso.
o objeto de nossa explicaqdo ndo sdo de fato
os vhrios tipos de crenqas e atitudes individuais, s sim simplesmente os elementos a partir
dos quais reconstruimos as possiveis estruturas
relacionais interindividuais. Quando subrnetemos a andlise o pensamento dos individuos no
6mbito das ci&nciassociais, ndo nos propomos
de fato a explicar esse pensamanto, mas simplesmante distinguir os tipos possiveis de el@mentos a tomar em consideraqdo na constryqdo
de rnodelos diversos de relaqbas sociais. E um
erro, frequentemente favorecido pelo modo
pouco riqoroso de expressar-sa dos estudiosos de ci&ncias sociais, crer qua seja tarefa
aspecifica destas explicar a aqdo consciente.
Essa explica<do,admitindo qua seja possivel,
Q coisa totalmente diferente e repressnta a
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tarefa propria do psicologia. Para as ci8ncias
sociais, as v6rias modalidades da a<BoconsR disperdo
ciente representam os "dados" que elas t8m
dos conhecimentos
apenas a tarefa de dispor ordenadamente, a
torna improticavel
fim de torn6-10s efetivamente utilizdveis para
seus fins. 0 s problemas qua elas procuram
a planifica#io centralizada
resolver se apresentam apenas enquanto a
as60 consciente de uma multiplicidade de
R planifica~docentralizada Q impratipessoas d6 lugar a resultados imprevistos, e
cavel: s o 6 porque, para decidir, Q precis0
enquonto se constata a sxist&ncia ds certas reconhecer; mas os conhecimentosnecessdrios
gularidades amadurecidas espontaneamente
para resolver os problemas concretos - ou
fora de toda deliberqdo programatica. Se os
seia, os conhecimentos particulares de lugar
fen8menos sociais nbo manifestassem outra
dispmos, espalhados
e de tempo - ~ s t t i o
ordem Fora daquela a ales conferida por uma
entre milhbes e milhbes de homens, e ndo
intencionalidade consciente, n60 haveria lugar
podem ser centralizados; de modo que "as
para nenhuma cihncia teorica da sociedade e
decisbes finais devem ser deixadas para as
tudo se reduziria exclusivamente, como frepessoas que conhecem essas circunstdncias,
quentemente se ouve dizer, a problemas de
que t&m conhecimento direto das mudanps
psicologia. 6 apanas b medida que certo tipo
importantes e dos recursos imsdiatamente
de ordem emerge como resultado da a ~ d dos
o
disponi'veis para enfientd-/as".
individuos, mas sem ter sido por algum debs
conscientemente perseguida, que se pde o
problema da uma explica<6o te6rica deles.
Sugerir hoje que o conhecimento cientiTodavia, embora os homens atingidos por
preconceito cientista sejam Frequentemente fico ndo h a soma de todo o sober 6 quase
induzidos a negar a existhncia de tais tipos urna heresia. Mas uma breve reflex60 pode
da ordens (e, portanto, a negar a existancia mostrar que existe sem dljvida um corpo de
de um objeto proprio das cigncias te6ricas conhecimentos muito importantes, mas 1-160
da sociedade), poucos, ou talvez ningubm, organizados, que podem ser considerados
mostram-se depois coerentes at6 o extremo cientificos, no sentido de conhecimento de
limite: que pelo menos a linguagem represente leis gerais: refiro-me aos conhecimentos das
um conjunto ordenado, sem ser o resultado de circunstdncias particulares de tempo e de
algum designio prhvio, 6 verdade obvia que lugar. Justamente a respeito desse tip0 de
nem mesmo eles ousam p6r em dljvida I...]. conhecimentos, praticamente todo individuo
[Outro] exemplo [de ordem espontdnea] pode encontra-seem vantagem a respeito de todos
ser relativo ao rnodo pelo qua1 se Forrnam os os outros, a partir do momento qua ole possui
caminhos em uma zona desabitada. Em prin- informa@es ljnicas, qua podem sar utilizadas
cipio, coda um procura por sua pr6pria conta com proveito, mas apenas se as decisdes que
aquilo que considera o melhor trapdo. Mas, dependem debs forem deixadas a ele ou fopalo simples fato de j6 ter sido percorrido uma rem tomadas com sua ativa co!abora<do.Basta
vez, um caminho resulta, de mod0 verossimil, recordar apenas o quanto nos resta a apranmais Facil de ser percorrido e, portanto, torna- der em toda ocupa<bodepois qua complatase mais provavel sua utiliza<do posterior; e mos o treinamento teorico, quanta parts de
assim, gradualmente, emergem percursos de nossa vida de trabalho 6 dedicada a aprender
trac;ado sempre mais claro, que terminam por trabalhos especificos, e qu6o precioso recurso
ser utilizados em lugar de outros percursos 6 , em.todas as profissdes, o conhecimento
possiveis. 0 s movimentos humanos naquela das pessoas, dos condi<des locais e das cirregibo tendem a se conformar a um modelo cunstdncias particulares. Conhecer e p6r em
bam definido que, embora seja o resultado uso uma maquina ndo plenamente utilizada,
de decisdes tomadas por certo nljmero de ou as capacidades de algubm que poderiam
pessoas, ndo foi, todavia, conscientemente ser empregadas melhor, ou ter conhecimento
projetado por nenhuma delas. Esta explica@o da exist8ncia de provisdes em excesso a quo
daquilo que aconteceu naquele caso constitui se pode atingir durante uma interrupcbo de
uma "teoria" elementar aplicavel a centenas fornecimentos, 6 socialmente t6o irtil quanto
de casos concretos particulares.
conhecer tbcnicas alternativas melhores. 0
agente maritimo que ganha a vida utilizando
F. A. von Hayek, as viagens vazias ou meios cheios de vagdes
0obuso da raziio. a vapor, ou o agents imobiliario cujo conhe'
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cimento se limita quase que exclusivamente
ao de ocasides temporarias, ou o cambista
que tira seus ganhos das diferengas locais de
pregos das mercadorias, todos desempenham
fungdes Oteis, baseadas sbbre o conhecimento
particular de circunstdncias liqqdas ao Cltimo
Fqidio e desconhecido para os outros.
curioso o fato de que osse tipo de conhecimento hoje seja geralmente considerado
corn certo desprezo e que se considere quclse
desonrosa a agdo de quem, com esse conhecimento, tire vantagem com prejuizo de algu6m
melhor equipado de conhecimentos teoricos ou
tbcnicos [. ..].
Se concordamos em-considerarque o prob l e m ~econ6mico da sociedade consists principalmente na r6pida adaptagdo 6s mudangas
que interv6m nas circunstdncias particulares de
tempo e de Iugar, parece entdo possivel afirmar
que as decisdes finais devem ser deixadas para
pessoas que conhecem essas circunstdncias,
qua tarn conheciinento direto das mudangas
importantes e dos recursos imediatamenta
disponiveis para enfrentd-las. Ndo podemos
esperar resolver cada problema comunicando
todos esses conhecim~ntos
a um escritbio central que, em um segundo momento, depois de
ter integrado todos os conhecimentos,emane as
ordens. Devemos resolv6-locom alguma forma
de descentralizagdo.
F. R. von Hayek,
0uso do conhecimento no sociedode,
e Conhecimento, mercodo, planifico@o.

<

Nos re~irnestotalitdrios

Q sisternciticarnente
pisoteadci
0 fim do vsrdode: "€ proprio ds todo
o espirito do totolitorismo qus els condsns
toda atividode humono rsolizoclo como fim
q n si prdpria a sem objetivos postsriores.
R ci6ncio pelo cigncia, o arts pslo orts, s6o
igualmente dssprszados pelos nazistos,
pelos nossos intslectuois socialistos s pslos
comunistos [. ..]. Como explicou o ministro
nozisto do justigo, o psrgunto que todo nova
teoria cientifico dsvs ss fozsr 6: 'Sou 6til oo
national-socialismo pora o moior bem ds
todos?"'

0 controle totalitdrio, em todo caso, astends-se tamb6m a sujeitos que 6 primeira vista
parecem ndo ter nenhum significado politico. Por
vezes 6 dificil explicar por que determinadas
doutrinas devam ser oficialmente postas de lado
e outras encorajadas, e 6 curioso qua esse conjunto de simpatias e antipatias seja de algum
modo aparentemente semelhante nos diversos
sistemas totalitdrios. Todos em particular parecem ter em comum uma intensa avers60 pelas
Formas mais abstratas de pensamento, aversdo
demonstrada tamb6m de modo caracteristico
por muitos de nossos cientistas de tend6ncia
coletivista. R grosso modo se explica assim
que a teoria da relatividade seja representada
como "um ataque semitico aos fundamentos da
fisica cristd e nordica", ou impugnada porque
est6 "em conflito com o materialismo dial6tico
s o dogma marxista". E ndo 6 muito diferente a
circunst6ncia em que certos teoremas de estatistica matem6tica sdo atacados porque "fazem
parte da luta de classes no aspect0 ideologico e
sdo o produtodo papel historic0 do matemCltica
enquanto a servi~odo burguesia",ou entdo que
toda uma teoria seja condenada porque "ndo
d6 garantias de servir aos interesses do povo".
Parece que a matem6tica pura seja tamb6m uma
vitima designada, e que at6 a sustenta<dodado
a uma concep<do particular sobre a natureza
da continuidade possa ser atribuida a "preconceitos burgueses". levando em conta o que
dizem os Webb, o Jornal dos cikncios naturois
monristos-Isninistospublica o seguinte slogan:
"Nos formamos um partido na matam6tica. Nos
sustentamos a pureza da teoria marxista-leninista no cirurgia". R situa<do parece ser muito
semelhante na Alemanha. 0 Jornol do ossociog30 dos motsmdticos nocionol-sociolistos 6
infestado da expressbas do tipo "partido na
matemdtica", e um dos fisicos alemdes mais
conhecidos, o pr6mio Nobel Ienard resumiu a
obra de toda a sua vida em um volume com
o titulo R fkico olemB em quatro volumss. 6
proprio de todo o espirito do totalitarismo que
ele condens toda atividade humana realizada
como Fim em si propria e sem objetivos posteriores. R ci6ncia pela cibncia, a arte pela arte,
sZlo igualmente desprezadas pelos nazistas,
pelos nossos intelectuais socialistas e pelos
comunistas. Qualquer atividade deve extrair
sua propria justifica<do de um objetivo social
consciente. Ndo deve existir nenhuma atividade
espontdnea, ndo controlada, porque poderia produzir resultados ndo previsiveis e nZlo
previstos pelo plano. Poderia produzir 0190 de
novo, que ndo esteja contemplado no filosofia
do planificador. Deixo ao leitor a conjectura se
foi na Rlemanha ou na Rljssia que os jogado-
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res de xadrez foram oficialmente advert~dosa
"acabar de uma vez e para ssmpre com a idQia
da neutralidade do xadrez". "Devemoscondenar
de uma vez e para sempre a formula 'o xadrez
por amor ao xadrez', assim como a formula 'a
arte por amor da arte"'.
Por mais incriveis que possam parecer algumas dessas aberra<des,devemos estar atentos para ndo menosprezar como trivialidodes
simples e acidentois que nBo t&m nada a ver
com o cardtar essential do sistema planificado
ou totalitdrio. Ndo sdo. Elas sdo a conseqij6ncia
direta daqusle mesmo desejo de var todas as
coisas guiadas por uma "concep<dounitdria do
todo", do necessidade de sustentar a todo custo
os ideais pelos quais se pede ao povo para
fazer continuos sacrificios, e da idQiageral de
que os conhecimantos e as crenqx das pessoas
sdo instrumentosa serem usados para um unico
objetivo. Do momento que a ci&nciadeve servir
ndo b verdade, mas aos interesses de urna
classe, de uma comunidade ou de um Estado,
o unico objetivo ao qua1 tendem discursos s
discussdes~6o de defender difundir ainda
mais as crenqx em base bs quais Q dirigida
toda a vida do comunidade. Como sxplicou
o ministro nazista da justi~a,a pergunta que
toda nova teoria cientifica deve se colocar &:
"Sou util ao nacional-socialismo para o maior
bem de todos?"
A propria palavra "verdade" deixa de ter
seu significado originbrio. Ndo descreve mais
algurna coisa a encontrar, com a consci&ncia
individual como Cnico drbitro que nos diz se devemos acatar a evid&ncia (ou as convic<desdaqueles que a proclamam tal) em circunst8ncias
particulares; torna-se algo de preestabelecido
pela autoridads, 0190 em que crer no interesss
da unidada do empreendimento organizado e
que pode ssr modificado como requerem as
exig&ncias desss empreendimento.
0 clima intelectual que desse modo se
produz difusamente, o espirito de cinismo absoluto que se gera em rela<dob verdade, a perda
at6 de sentido do significado de verdade, o
desaparecimento do espirito de indspend&ncia
da pesquisa e da crenGa no poder do convicgdo rational, o modo com que as diferenps
de opinido em todo germe do conhecimento
se tornam qusstdes politicas que devem ser
decididas pela autoridade, sdo todas coisas
que devem ser experimentadas psssoalmente:
nenhuma descri~dobreve pode dar uma idQia
adequada disso. 0fato talvez mais alarmante Q
que o desprezo pela liberdade intelectual ndo &
urna coisa que nascs apenos como resultado da
instaurqdo do sistema totolitdrio, mas pode-se
encontrar ern todo lugar entre os intelectuais que

econsmica

abragaram o f& coletlv~sta
e qua sdo aclamcidos
como lideres rntelectua~sat6 nos paises onds
alnda Q vlgente um reglme l~beralNdo apenas
se absolve tambQm a plor das opressdas se Q
exerc~daem nome do soc~al~smo,
a hd pessoas
que defsndem abertamente a crlagdo de um
slstema total~tdr~o
pretendendo falar em nome
dos homens de c~&nc~a
nos paises I~berals,mas
tambBm a 1ntoler8ncla& abertamente exaltada
Ndo vlmos recsntemente o escrrto ds urn clsntlsta lngl&s que defendla at& a rnquls~<do,
porqus,
a seu ver, "traz benefic~ospara a cl&nc~o
quando
protege urna classs emergente"?Esse ponto de
vlsta, obvlamente, ndo se dlstlngue na prat~ca
daqusle que Ievou os nazlstas d perssgu~<do
dos homens de c~&ncla.2.1 fogua~rados textos
c~entihcose a slstsm6tlca errad~ca@odo 1ntel11gentsla do povo submetdo
0desejo de Impor aos homens um crsdo
conslderado salutar para eles ndo & sem dirv~da
uma corn nova, nam pecullar de nosso tempo.
Novo 6 , ao contr6r10,o orgumento corn o qua!
multos de nossos ~ntelectua~s
procuram just~flcar
essas tentatwas Ndo ex~steverdade~ra
I~berdade de pensamentoem nossa soc~edada
- dlzsm
e as prefer&nclasdas
ales - porque as op~n~des
massas sdo foqadas bela propaganda, pala publlc~dade,pel0 exemplo das classes altas, e por
outros fatores ambmtals que rnevtavelmente
for~amo pensamento das pessoas para dentro
de canals jd tra<ados D~sso
se conclu~qua se os
~dea~s
e as prefer6nclasda esmclgadora matorla
sdo sempre modelados por c~rcunstdnc~as
qua
se podem controlar, deveremos usar esse poder
para voltar dehberadamente o pensamento
das pessoas para a dlrqdo qua conslderamos
desejavel.
Provavelmente& bastante verdads~roqua
a grande malorla Q raramente capaz de pensar
de modo ~ndependente,que nos questdes
mals ~mportantes@laacelta as oplnrdes qua se
encontram jd prontas, e que estara tgualments
contente de ter nasc~doem um slstema de valores, ou de ser a eles conduz~dano mesmo ou
em outro Em qualquer soc~edodsa I~berdads
de pensamento ter6 provavelmente claro slgnlf~cadoapenas para uma pequena mlnorla Mas
lsso ndo quer d~zerqus deveria haver alguCm
qua, por compet&nc~aou poder, selec~onasse
aqueles a quem dever~aser ressrvada a I~bsrdode E certamente nbo justlhca a presungdo
de qua possa haver um grupo qualqusr de
passoas que pretendam o dlre~tode dec~d~r
o
que as pessoas devam pensar ou crer € indlce
de conbsdo mental sustentar que ndo faz d~farenca nenhuma se todos devsm scsgulr o mesmo
gum, enquanto a malona das pessoas, sob
todo tpo de s~stsma,coloca-se no segulmsnto
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de alguQm. Depreciar o valor da liberdade intelectual, porque jamais comporta para todos
a mama possibilidade de independQnciano
julgamento, equivale a perder totalmente as
razbes que conferem valor B liberdade intelectual. Para fazer com que ela realize sua fungdo
como primeiro motor do progresso intelectual
nbo 6 essential que algu8m esteja am grau de
psnsar ou de escrever qualquer coisa, mas que
cadcl um possa discutir sobre qualquer causa ou
idhia. Enquanto a dissensdo ndo for suprimida,
sempra havera algu&m que pora am dljvida
as idhias que guiam seus contampordneos e
submeter6 novas idhias ao crivo do discussdo
e da publicidade.
Essa interagdo entre individuos, que
possuem diferentes conhecimentos e diferentes opinibes, 6 aquilo que constitui a vida do
pensamento. 0 desenvolvimento do razbo &
um processo social baseado sobre a existQncia de tais diferenps. na essBncia desse
processo que seus resultados ndo podem ser
prsvistos, que nbo se pode saber quais idbias
favorecerdo seu desenvolvimsnto e quais ndo;
em suma, que esse desanvolvimentondo pode
ser governado com nossas idbias do momento
sem limitar o proprio tempo. "Planificar" ou
"organizar" o desenvolvimento do intelecto,
ou antdo o progresso em geral, 6 uma contrad i ~ b oem termos. A id&ia de que o intelecto
humano possa "conscientemente"controlar seu
proprio desanvolvimento confunda a razdo dos
individuos, razdo que pode sozinha "controlar
conscientemente"todas as coisas, por meio do
processo interpessoal ao qua1 se deveu seu
crescimento. Sa tentarmos controls-lo, apenas
colocaremos limites para ssu desenvolvimento,
e cedo ou tarde acabaremos por produzir a
sstagnqdo do pensamento e o declinio da
razdo.
A trag6dia do concepgdo coletivista 6 qua
ala comega pondo a razdo em primeiro lugar,
mas acaba por destrui-la porque tem uma
id6ia errada do processo do qua1 depende
o crescimenty da razdo. Poder-se-ia dizer, na
verdade, que nisso consiste o paradox0 de
toda a doutrina coletivista e de sua instdncia
para um controla "consciente" ou para uma
planificagdo "consciente": ou seja, no fato da
conduzir nacessariamente a uma inst6ncia
imposta como suprema por algum individuo,
enquanto apenas a aproximagdo individualista
dos fen8menos sociais nos faz reconhecer as
forgas metaindividuais que guiam o crescimento
do razdo. 0 individualismo 6 , portanto, uma
atitude de humildade diante desse processo
social de tolerdncia das opinides alheias, e
& axatamente o contrario do hybris, daquele

c

orgulho intelectual qua esta na raiz da instdncia
que postula uma dirqdo aberta ao processo
social em sua totalidads.
F. A. von Hayek,

0cominho do escraviddo.

cJ& urn-intervencionista
"liberal"
"i? msu ver nlio ha espqo hoje [...I
pora os que permanecem ligados ao individualism~no velho sstilo e ao laissez-faire
integral, opesar da grande contribui<do que
eles dsram ao progresso do sQculo XIX.
Trecho extraido de uma confer&ncia - corn o
titulo Sou um liberal?- realizada em 1955 na
liberal Summer School de Cambridge.
Quando um individuo 6 , constitucionalmente, um animal politico, & demasiado duro
para ele ndo pertencer a um partido: sentir-ss-ia
so, abandonado, inljtil. Se o partido 6 forte, corn
um programa e uma ideologia a ele congeniais,
capazes de satisfazer 00 mesmo tempo o instinto de associa@io,
o pr6tico e o intelectual,
torna-se uma coisa belissima, e vale a psna
dedicar-lhe uma grande subscri<do e todo o
tempo disponivel. lsso para quem seja, constitucionalmente, animal politico. Tanto & verdade
isso que o animal politico, que nbo consegue
convencer-se a pronunciar as despreziveis palavrcls "nbo tenho partido", preferir6 pertencer
a um partido qualquer em vez de nbo pertencer
a nenhum. E se ndo consegue par-se de acordo em bass ao principio da congenialidade,
clever6 proceder por elimina@es sucessivas e
Ir at& os que o desagradam menos, em vez de
permanecer sozinho e abandonado.
Tomemos mau caso e vsjamos onde me
situo em rsla@o a asse teste negative.
Como poderia conformar-ms de ser um
conservador?6 um partido que nbo me d6 nern
de beber nern de comer, isto 6, nern interesse
intelectual nern consolagdo moral. Ndo estaria,
com isso, nern divertido, nern entusiasmado,
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nem dificado. Tudo aquilo qus se conforma
a otmosfara, b mentalidads, b imposta@o de
vida, de... ora, ndo vamos dar nomes, pois isso
ndo serve nem para meu interesse particular
nem para o pljblico. Ndo tern perspectivas, ndo
satisfaz nenhum ideal, ndo se conforma a urn
modelo intelectual; ndo consegue sequer evitar
os riscos ou salvar dos v6ndalos aquele tanto
de civili~a~do
que j6 alcangmos.
Deveria, entdo, inscraver-me no partido
trabalhista? h primeira vista & mais sedutor,
mas, olhando de perto, apresanta grandes
dificuldades. Para comepr, & um partido de
classe, e de uma classe qua ndo & a minha. Se
eu tivesse de perseguir interesses setoriais,
sustentaria os meus. Depois, quando se vai b
luta de classes verdadeira e prbpria, meu patriotism~local e pessoal (corno o ds qualquer
outro, exceto alguns indispostos zeladores)
abre-se ao mau ambiante: sofrerei a influ&ncia
daqueles que a rneu ver sbo justisa a bom
senso, mas a Iuta de classes encontra-me do
lado do burguesia culta.
Todavia, eu principalmants ndo creio que
os intsl~tuais
conseguirbo exercsr um controle
sobre o partido trabalhista: demasiadas coisas
continuart30 a ser decididas por aqueles que
n6o sabem absolutamsnteaquilo qus dizem; s
se, o que ndo 6 improvavel, o controle do partido tivesse da cair nas mdos de um grupo interno
autocratico, seria exercido conforme os interesses do extrema esquerda: a ala do partido qus
eu definiria corno partido da cat6strofe.
Sempre corn base nos elimina@es sucessivas, eu estou propenso a crer que o partido
liberal ainda seja o melhor instrumento de progresso, corn a condi<dods ter uma guia forts e
o programa justo. [...I
0 que, portcmto, deveria ser para mim o
liberalismo?
De urn lado, o conservadorismo& uma entidade bem definida, com uma direita tenaz, de
onde Ihe vem forca e paixdo, s uma esquerda
que se poderia definir de livres-cambistas do
"tipo melhor". instruidos, socialmentesensiveis,
da qua1 rmebe como emprbstimo respeitabilidade moral e intelectual. Por outro lado, tambQmo
trabalhismo Q bem definido, com uma esquerda
de "catastrofistas" da qua1 Ihe vem forsa s
paixdo, e uma direita que se poderia definir
de reformistas socialistas do "tipo melhor", instruidos, socialmente sensiveis, da qua1 rscebe
respeitabilidade moral e intelectual.
Existe urn espaeo disponivel entre os
dois? Ou ndo dsveriarnos, a este ponto, decidir
pertencer ao "tipo rnelhor" de livres-cambistas
conservadores, ou antdo a0 "tipo melhor" de reformistas socialistas e dar tudo como acabado?

Talvez seja este nosso fim. Mas panso que
ainda haja espaGo para um partido estranho
6 divisdo de classes e livre, diante da tareFa
de construir o Fvturo, do influ&ncia tanto dos
tanazes corno dos "catastrofistas" qua destruirdo reciprocamente sua obra. Permitam-me
delinear, do modo mais breve, aquelas que a
rneu ver seriam a "filosofia" e a "pr6tica" de tal
partido.
Para comecar, tal partido deveria se libertar das quinquilharias do passado. A meu ver,
ndo ha espaco hoje (a ndo ser no esquerda do
partido conservador) para os qua permanecam
ligados ao individualismo no velho estilo e ao
laisssz-faire integral, apesar da grand@contribuisdo qua eles deram ao progresso do sQculo
XIX. Digo isso ndo porque considere que tais
doutrinas fossem erradas nas condipx que as
geraram (gostaria de ter pertencidobqusls partido, se tivesse nascido cem anos antes!), mas
porque ndo sdo mais aplicdveis ds condi@es
modernas. Seu programa ndo deve ocupar-se
dos problemas historicos do liberalismo, mas
das questdes (mesmo que ainda nbo tenham
tornado problemas de partido) que t&m um
intsresse vivo, uma grand@importancia, hojs.
Devemos aceitar o risco da impopularidade e
da zombaria. Apenas entdo nossos debates
atrairdo as multidbes, a for<as novas entrarbo
em nosso organismo.
Divido os problemas atuais sob cinco
titulos:
a) problemas da paz;
b) problemas de governo;
c) problemas sexuais;
d) problemas do alcoolismo e da droga;
s) problemas econ6micos.
A proposito dos problemasda paz, declaramo-nos pacifistas a toda prova. Quanto ao
que se refere ao impbrio nbo penso que subsistam questdes graves, excsto na India; em todo
lugar, corn afeito, o processo de dissocia~doda
Grd-Oretanha em matQria de adrninistracdo p13blica ssta quase realizado em bases amigaveis,
com grande vantagem para todos. Mas, no que
se refere b paz s aos armamentos, estamos
apenas nos inicios. Gostaria que aceit6ssemos
correr riscos em favor da paz, assim como no
passado assumimos em rela@o b guerra; mas
ndo desejo que esses riscos tomem a forma
de um compromisso a empraender a guerra em
vdrias circunst6ncias hipotbticas. Sou contra os
pactos de alianca. Empenharmo-nos em usar
todas as nossas forps armadas para defender
a Alsmanha desarmodo contra um ataque da
Franp, na totalidada de seu potancial militar,
& uma loucura; nsm & necess6rio dizer qua
deveriamos participar em todas as futuras
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guerras da Europa oc~dentalAo contrClr~o,sou Um partido que enfrentassa abertamente e
favor6vel a dar um bom exemplo, at& a custo com intelig&nciaesses problemas em seus conde nos enfraquecermos, na dlregdo do arbitr~o gressos, reuniria novas correntes de interesse
vivo no eleitorado, pois desse modo a politico
e do desarmamento
Passo aos problemas de governo, ma- voltaria a se ocupar de problemas que incidem
t6na enfadonha, mas importante Crao que prontamente sobre a vida de cada um a dos
no futuro o governo daver6 assumlr mu~tas quais coda um quer ser informado.
Tambdm estas questdes estdo ligadas
responsabil~dadesque no passado ev~touE,
para resolv&-las,ndo servlrdo nem os mln~stros a problemas econ6micos dos quais ndo se
nem o parlamento Nossas tarefas devem ser pode fugir. 0 controls da natalidade toca, de
a descentrallzagdo e a devolu~dode respon- um lado, a liberdada da mulher e, do outro, o
sab~l~dades
onde possivel, e parttcularmente dever do Estado de se ocupar com a entidade
a ~nstltu~gdo
de entidades seml-aut6nomas e da popula<dodo mesma forma que da entidade organlsmos adm~n~strat~vos
aos quals con- de do exhrcito ou da do orgamsnto. R posigbo
flar tarefas de govern0 velhas e novas, sem, das mulheres assalariadas e o projeto de um
todav~a,prejudlcar o pr~ncip~o
democr6tlco "sal6rio familiar" se referem ndo so 6 condigdo
ou a soberanla ljltlma do parlamento Esses da mulher (fornecedora de trabalho pago no
problemas apresentardo no futuro ~mportBnc~a primeiro caso, de trabalho ndo pogo no segune dlhculdadas semelhantes 6s que revest~ram do), mas Ievanta tambdm todo o problema da
no passado o sufrag~ounlversal e as relag3es determinag30 do salClrio, ou seja, se a devemos confiar ds for~asda oferta e da procura,
entre as duas CBmaras
0 s problemas que reuno sob o titulo coerentemente com as teorias ortodoxas do
ou se devemos comegar a limitar a
"problemassexua~s"jamals
foram problemas de loiss~z-foir~,
Interesse polit~co,mas lsso porque at& agora liberdade dessas forqx em fungdo daquilo qua
nunca, ou apenas raramente, foram objeto de d "equitativo" a "razo6vel". Isvando em conta
debate pubhco Hole as colsas mudaram Ndo todas as circunst8ncias.
Em nosso pais o problema dos toxicbex~steargument0 pelo qua1 o grande publlco
se Interesse mas, e poucos outros sdo objeto manos se reduz praticamente ao problema do
de malor debate Sdo problemas de rmpor- alcoolismo, mesmo que eu seja propenso a
t8nm soclal enorme, que ndo podem dslxar compreender sob este titulo o jogo de azar. Conde suscltar diverg&nc~asde oplnido aut&ntlcas sider~que a proibi~dode venda dos produtos
e proFundas Alguns tambbm estdo I~gados alcoolicos e do exercicio de trClfico daria bons
estreltamente 2.1 solugdo de problemas econ6- resultados, mas ndo resolveria o problema. At&
micos Estou certo de que os problemas sexuals que ponto se pode conceder, a uma humanidaestqam a ponto de entrar no arena polit~ca0 s de entediada e sofredora, uma evasdo tempoClspsros ~nic~os,
const~tuidos
pelo movlmento em rbria, o estimulo excitants, a possibilidade de
favor do sufrbgro fsm~n~no,
foram apenas um uma experi&ncia diferente? Esta & a pargunta
slntoma de problemas mais ~mportantesque substanc~al.Ndo seria possival conceder uma
razoavel licen~a,Soturnolio oficiais, carnavais
estavam no fundo
em condi<desque
Controle de natalldade e uso dos ant~con- com todas as licencios~dades,
cepclonals, Iegrslagdo matr~monlal,tratamento ndo arruinem necessariamente a saude ou os
juridico dos reatos sexuals e das anormal~dades bolsos dos folides a que protejam de tentaqdes
sexua~s,posl@o econ6m1cadas mulheres, po- irresistiveis a desgraqxJacategoria de pessoas
sl@o econdmm da familla sobre todos esses chamadas, nos Estados Unidos, de addicts?
Ndo posso tardar em responder, pois esproblemas o estado do l a a dos prlncip~os
vlgentes arnda & medlaval, sem pontos de para-meo mas amplo dos problemas politicos,
'contato com os cr~tdrrose com a prdt~cade uma qua & tambhm aquele sobre o qua1 estou mais
vlda clvd e com tudo o que os ~ndlviduos,Instru- qualificado a falar: o problema econ6mico.
Um eminente economists estadunidense.
idos ou ndo, sustentam em prlvado Nlngu&m
se duds de que a mudancp de oprnldo a res- o professor Commons (qua foi tambbm um dos
pelto se reflra apenas a uma classe restrlta de primeiros a identificar o cardtar especifico do
lnd~viduos~nstruidos,apenas uma crosta sobre pariodo de transigdo econ6m1cado qua1 estaa massa do magma humano Nlngudm panse mos vivendo os inicios), individuou na histdria
qus serdo as mulheres que trabalham que ~rdo tr&s &pocas, tr&s ordens econ6micas: estamos
reagir ~nd~gnadas
pela 1d61ade controlar a justamente entrando no terceira.
R primeira 8 a era do penuria "devida tannatal~dadee de reformar o dw6rc1o para elas
essas perspectlvas s~gn~f~cam
nova I~berdade, to b escassa renda como a viol&ncias,guerras,
tradi<des,superstigdes". Em tal period0 "se tam
smancpagdo do mas 1ntoler6vsldas tlranlas
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o rninimo de liberdade individual e o m6ximo
de controle, comunitdrio, feudal ou governativo,
por rneio de coa<bofisica". Tal foi, com breves
intervalos devidos a casos excepcionais, a
condi~bonormal do mundo at&, digornos, os
sBculos XV ou XVI.
Segue-se a era do abunddncia. "Em um
periodo de abundBncia extrema se tem a rndxima liberdade individual, o rninimo controle coercitivo por meio do governo, e as rela@es de troca individuais substituern o racionamento". Nos
sCculos XVll e XVlll quebrarnos vitoriosamente o
muro da penuria, saindo para o espaco livre do
abundhncia, e no sBculo XIX essa era alcangou
sau 6pica glorioso com a vitoria do loissez-foir~
e do liberalismo historico. Nbo & surpreendente,
portanto, nern reprovdvel, que os veteranos
desse partido continuem a olhar para tr6s, para
essa Bpoca feliz. Mas agora estarnos entrando
na terceira era, que o professor Commons chama
de periodo de estabiliza~bo,s que justamente
ale caracteriza como a "verdadeira alternativa
ao cornunismo de Marx". Nesse periodo, afirma
ele, "a liberdade individual sofre urna redu~bo
imposta em parte por sancdes governativas,
mas principalmente por sanc;des econ6micas.
por rneio de urna acbo comb~nada,tanto secreta como semi-explicitae explicita, ou entbo
com asdo de cardter arbitrdrio, de associaq%s,
corpora@5es, sindicatos e outros rnovlmentos
coletivos de industriais, comerciantes, operdrios,
agricultores e banc6rios".
Rs degeneragdes desta era no Bmbito
governativo sb0 o fascismo de uma parte e o
bolchevismo da outro. 0 socialismo nbo oferece
urn caminho intsrmhdio porque nasceu tambbm
ele dos pressupostos da era da abunddncia,
como o individualisrno do loissez-fairee o livre
jogo das for<asecon6micas, diante das quais os
editorialistas da City, cegos e truculantos, ainda
se inclinam religiosamente, Onicos, talvez, entre
todos os homens.
R transi~boda anarquia econ6mica para
um regime que tenda conscientemente 00
controle e 6 direc$io das forgas econ6micas no
interesse do justi<a e da estabilidade social,
apresentar6 dificuldades enormes, tanto tbcnicas como politicas. Rdianto, contudo, a hipotass
de que o verdadeiro destino do "novo liberalismo" consiste em buscar sua solucg5o.
Rcontece que hoje ternos diante de nos,
no situa~boda industria carbonifera, um caso
exemplar dos resultados aos quais leva a conFusBo de 1dBias que prevalece neste momento.
De urn lado o Tesouro e o Ranco da Inglaterra
estbo perseguindo uma politica ortodoxa do
sBculo XIX, bassoda no pressuposto de que o
reequilibrio econ6mico pode e deve ser deter-

minado pelo livre jogo das forqx da oferta e
da procura. 0Tesouro e o Ranco da Inglaterro
ainda crbem (ou pelo menos acreditavam at6
algumas semanas atr6s) que na vida econ6rnica
quotidians acontqam verdadeiramente as coisas que se dizem no teoria da livre concorrbncia
e da rnobilidade do capital e do trabalho.
Ro contrario; nbo so os fatos, mas tarnbtsrn
a opinido publica, se moverarn corn grandes
passos para a era do estabiliza@o indicada
palo professor Commons. 0 s sindicatos sdo
bastante fortes para interferir no livre jogo do
oferta e da procura; e a opinibo publica, rnesmo que resmungando e com a190 mais do qua
uma suspeita que as Trode Unions estejarn se
tornando perigosas, apoia o rnais irnportanta
das tornadas de posigao sindicais, ou seja,
que os mineiros nbo devem ser as vitimas de
for~asecon6rnicas crubis postas ern movirnento
por outros.
R convic@o do velho partido segundo a
qua1 se pode, por exernplo, modificar o valor do
moeda e deixar que os ajustes consequentes
sejam determinados pelas forps da oferta e
do procura, pertence ao rnundo de cinquenta
ou cern anos atrds, quando os sindicatos nbo
dispunharn de nenhum poder, e quando o Juggsrnout da econornia podia procedar como urn
rolo compressor ao longo do caminho do progrssso sem encontrar resistbncias, mais ainda,
entre a adrnirqbo a os aplausos.
Pelo menos metade do livro da sabedoria
de nossos sstadistas se baseia sobre teorias
verdadeiras h6 urn tempo, no todo ou em parte,
mas que se tornam a coda dia menos verdadeiras. Devemos inventor uma nova sabedoria
para uma nova Bpoca. E, entrernentes, se quisermos fazer algurna coisa de born, devemos
agitar-nos, mostrar-nosheterodoxos,perigosos,
desobedientes a nossos progenitores.
No campo econ6mico isso significa, ern
primeiro lugar, que devemos encontrar novos
instrurnentos e novos crithrios politicos para
controlar e intervir no Funcionarnento das for~as
econ6micas, de mod0 que nbo interfiram al&m
do medida nos crithrios vdlidos hoje am matbria
de estabilidade social e de just@ soc~al.
Nao por acaso a fase inicial desta luta
politica, que durard por muito tempo e assumird
rnuitos e diversos aspectos, deveria centrar-ss
sobre a politica monet6ria; com afeito, as interfer6ncias mais violentas no caso de estabilidadee
de justip, sofridas pelo sCculo XIX com a devida
defer&ncia para com a filosofia da abundbncia,
forarn justamente as causodas pela mudanp
do nivel dos precos. Mas as consequbncias
de tais flutua<des, principalmente quando as
autoridades tentarn elevd-las em uma rnedida
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superior at& mesmo aquela 6 qua1 devia se
adaptor o s0culo XIX, sdo inaceitaveis por pate
de uma mentalidada e de institui<desmodernas.
Transformamos a filosofia de nossa vida
econ6mica. a n o ~ d o
de "razoavel"e de "acsitavel": o movimento de transforma<dofoi imperceptivel s sa verificou snquanto conserv6vamos
invariaveis nossas tbcnicas a nossas maximas
como subsidi6rios. !hinossas queixas e nossos
lamsntos.
Um programa de partido deve ser construido nos particularesdia a dia, sob a pressdo e o

estimulo dos fatorss concratos; 0 inirtil dsfini-lo
o priori, a ndo ser em seus tsrmos mais gerais.
Todavia, sa o partido liberal quer recuperar as
for<as, deve ter uma posis80, uma filosofia,
uma diretiva. Procurei aqui ilustrar minha atituds
politica e deixo que outros rsspondam, a luz do
que eu disse, a pergunta com a qua1 comecei:
sou um liberal?
J. M. Keynes,
Sou urn liberol?,
em J. M. Keynes,
Exorta@3es e profecias.
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A psicanalise e uma criasio do vienense Sigmund Freud (1856-1939). Laureado em medicina, Freud estuda primeiro anatomia cerebral para passar sucessivamente as doensas mentais. Transfere-se para Paris e depois para Nancy a fim
de aprofundar, sob a guia respectivamente do grande Charcot
e de Bernheim, os fendmenos hipn6ticos. Voltando a Viena, em 0
1894, escreve com o dr. Joseph Breuer um relatorio sobre um dos fen6menos
caso de histeria curado anos antes pelo mesmo Breuer por meio hipnoticos
do hipnotismo: em estado hipn6tic0, o paciente - pressionado + § 7-2
pelas perguntas do medico - volta B origem do trauma, ilumina
os pontos obscuros que em sua vida geraram a doensa e que estao escondidos no
profundo; o paciente agarra assim a causa do ma1 e se liberta da perturbagio.

Todavia, por qua1 motivo os pacientes haviam esquecido certos fatos e apenas
em estado hipnotico podiam deles se recordar?Respondendo a tal pergunta Freud
passa do hipnotismo para a psicandlise, com a proposta da teoria da repressao:
todas as coisas esquecidas tiveram um carhter penoso para o paciente, tinham sido
coisas terriveis para ele, dolorosas e vergonhosas. Por isso haviam
sido reprimidas, escondidas, rejeitadas na parte "inconsciente" A descoberta
da psique; e essas tendencias reprimidas teriam procurado sua do inconsciente
satisfagio por via indireta criando, justamente, a neurose. Eis, + 3 3
entio, que Freud se v@obrigado a tomar a serio o conceito de
inconsciente. o inconsciente que fala e se manifesta na neurose: "o inconsciente
- escreve Freud - e o pr6prio 'psiquico' e sua realidade essential". 0 inconsciente
esta por tras de nossas fantasias livres, nossos esquecimentos e nossos lapsos; age
em nossas amnesias; procura dar seu recado em nossos sonhos. A Interpreta@o dos
sonhos (1899), Psicopatologia da vida quotidiana (1901) e A piada e suas relaqbes
com o inconsciente (1905) sio tr@stextos classicos da psican6lise.
Lapsos, esquecimentos, piadas, sonhos e neuroses levam Freud para dentro
do inconsciente. E aqui ele encontra, justamente, a explicagao causal dos lapsos,
dos sonhos etc. em pulsdes rejeitadas e em desejos reprimidos no inconsciente,
mas n i o cancelados; puls6es e desejos arrancados da "consci&ncia" e arrastados
para o inconsciente porque coisas "vergonhosas" e "indiziveis"
que uma censura continua procura n i o fazer reemergir na vida Repressdo;
consciente. E repressao e censura entram em a@o porque essas censura; libido;
coisas "vergonhosas" sao desejos e lembransas de natureza ec0,mplexo
principalmente sexual e, portanto, que devem ser "cancelados".
Freud chega assim ao conceito de libido ("a forsa com a qua1 se
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manifesta a vida sexual"); ele percebe que, "regularmente, os sintomas doentios
estao ligados a vida amorosa do doente [...I e que os disturbios da vida sexual sso
urna das causas mais importantes da doenga"; investiga a sexualidade infantil; e
precisa a ideia fundamental de complexo de gdipo (conjunto de ideias e de lembrangas muito intensas - reprimidas- ligadas ao fato de que "o menino concentra
sobre a pessoa da mae seus desejos sexuais e concebe impulsos hostis contra o
pai, considerado como um rival. Esta e tambem, mutatis mutandis, a atitude da
menina").
Freud escreve: "As teorias da resistencia e da repressao no inconsciente, do
significado etiologico da vida sexual e da importiincia das experiencias infantis
sao os principais elementos do edificio teorico da psicanalise". Daqui o desenvolvimento das tecnicas terapeuticas. Fundamental na pratica e na teoria freudiana
e a livre associagdo das ideias: o analista faz o paciente se deitar
em urn div3, em um ambiente relaxante onde n3o haja luz demaAS tecnicas
terap6uticas
siado intensa; o analista coloca-se atras do paciente e o convida a
+ 2 7-8
manifestar tudo aquilo que chega ate seu pensamento; treinado
na arte da interpretaqao, o analista guia o paciente, por meio de
toda urna serie de perguntas, ate a descoberta da resistencia: esta descoberta "4 o
primeiro passo para sua superagao". Alem da tecnica da livre associa@o, a pratica
analitica e tambem interpretaqao dos sonhos, interpreta~sodos atos falhos. Por
meio dessas brechas o analista procura levar o paciente de novo ate seu inconsciente e desfazer, iluminando-as, as obstruqdes que causaram a doenga. 0 todo,
com urna atengao particular para o fendmeno da transferencia, da intensa relagso
sentimental do paciente em relaq3o ao analista: a utiliza@o e o aproveitamento
da transferencia d o "a parte mais dificil e importante da tecnica analitica".
Apiicada aos fendmenos artisticos, a moral e a religi2i0, a educa@o e a
"civiliza@o", a teoria psicanalitica oferece em primeiro lugar urna ideia de aparat0 psiquico estruturado em: Id, Ego e Superego. Id e o inconsciente; Ego e o
representante consciente do Id; o Superego e a sede da consciencia moral e do
senso de culpa. 0 Superego nasce como interiorizaqso da autoridade familiar e
se desenvolve sucessivamente como interiorizaqao de ideais, de
valores
morais, de modos de comportamento propostos pela soId, go
ciedade por meio da substitui@oda autoridade dos genitores com
superego
a de "educadores, professores e modelos ideais". 0 "Superego
+ s 9-70
paterno" torna-se um "Superego social". 0 Ego, o Eu consciente,
portanto, se encontra continuamente a comercializar entre o Id
e o Superego, entre as pulsdes do Id - agressivas e egoistas e que tendem a urna
satisfaqao irrefreavel e total - e as proibigdes do Superego, ou seja, as restrigdes
e as limitagdes da moral e da "civilizaqao".

mento psicanalitico (1914),Freud escreveu
"A psicanilise i [. ..] urna criaggo minha".
E essa nova ciBncia criada por Freud (e
hostilizada inicialmente pela maioria e
ainda hole por niio poucos), no curso de
poucas dCcadas, estava destinada a exercer
enorme e sempre mais maciqa influencia
sobre a imagem do homem, suas atividades

psiquicas e seus produtos culturais. Niio ha
"fato humano" que niio tenha sido tocado
e "abalado" pela doutrina psicanalitica: a
crianga torna-se urna "perversa polimorfa";
o sex0 "pecaminoso" da tradiqiio C alqado a
primeiro plano para explicar a vida normal
e, sobretudo, as doenqas mentais; o Eu e seu
O
em urna
desenvolvimento S ~ enquadrados
nova teoria; as doenqas mentais siio enfrentadas com ticnicas teraphticas antes impensadas; fatos como os sonhos, os lapsos,
os esquecimentos etc. - geralmente vistos
como fatos estranhos, mas irrelevantes para
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a compreensiio do homem -, tornam-se
brechas para se olhar nas profundezas do
homem; fen6menos como a arte, a moral,
a religi50 e a propria educaqiio siio iluminados por uma luz que muitos ainda hoje
consideram "abaladora". 0 s costumes se
transformam no encontro com a teoria
psicanalitica, e os pr6prios termos fundamentais da teoria psicanalitica (complexo
de Edipo, repress50, censura, sublimaq50,
inconsciente, Superego, transfertncia etc.)
ja se tornaram parte integrante da linguagem comum e, bem ou mal, com maior ou
menor cautela, mais ou menos a proposito,
passaram a constituir instrumentos de in. ..
do desenvolvimento mais amplo
terpretagzo
da vida.
Nascido de familia judaica em Freiberg
(na Moravia), Sigmund Freud (1856-1939)
laureou-se em medicina em Viena, em
1881, ainda que "nunca houvesse sentido
particular propens50 para a condig50 e o
oficio de midico". Durante algum tempo,
estudou anatomia cerebral. Entretanto. Dara
ganhar a vida, teve de se dedicar ao'&tudo das doensas nervosas. Como escreveu
em A minha vida e,a ~ s i c a n d i s e(1925).
"atraido pel0 cilebre ndme de charcot, clu';
conquistara grande fama, decidi assumir
primeiro a docincia em doenqas nervosas
e, assim, transferi-me durante algum tempo
para Paris". Charcot estava persuadido de
que a histeria dependia de uma alteras50
psicol6gica, e que o doente podia voltar ao
estado de normalidade atravis da su~estiio
em estado de hipnose, bem como de que,
ainda atravis da hipnose praticada em sujeitos predispostos, se podia tambim gerar o
ataaue histirico. Posteriormente. em 1889.
corn o objetivo de aperfeisoar sua ticnica
hipnotica, Freud foi para Nancy, onde, como
ele proprio conta, "fui testemunha das exoeritncias extraordinirias de Bernheim com
Ls doentes do hospital". Bernheim ordenou
a um individuo sob hipnose que o agredisse
depois de determinado tempo, e niio dissesse
a ninguim o que Ihe havia sido ordenado. 0
sujeito, com efeito, cumpriu o que lhe havia
sido ordenado. Bernheim perguntou-lhe
o porqut do gesto. Inicialmente, o sujeito
respondeu que n5o sabia explicar a raziio,
mas depois, com a insistincia de Bernheim,
afirmou que o fizera porque lhe havia sido
ordenado ~ o u c oantes.
~ o l t k d oa Viena, Freud escreveu em
1894, juntamente com Josef Breuer, um
relato sobre um caso de histeria curado
por Breuer alguns anos antes: "A paciente
u
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Sigmund Freud (18Sh-19.39)
foi o criador da psicanalise.

apresentava quadro sintomatico complexo: paralisia com contragtjes, inibistjes e
estados de confus5o [...I. Submetendo a
doente a profundo sono hipnotico, [Breuer]
a fazia expressar o que, naqueles instantes,
oprimia seu espirito [...I. Por meio desse
procedimento, com longo e fatigante trabalho, Breuer conseguiu libertar a doente
de todos os seus sintomas". Em 1895, corn
base tambim em outras experitncias, Breuer
e Freud publicam Estudos sobre o histerism o , sustentando que o sujeito histirico, em
estado hipnotico, volta B origem do trauma,
ilumina os pontos obscuros que geraram a
doenga durante sua vida e que est5o ocultos
em suas profundezas, percebe assim a causa do ma1 e, em uma,espicie de catarse, se
liberta do disturbio. E assim que tem inicio
a teoria psicanalitica, que depois Freud desenvolveria em escritos como Totem e tabu
(1913), Para ale'm d o principio d o prazer
(1920), 0 Ego e o Id (1923), Casos clinicos
(1924), Psicologia das massas e analise d o
Ego (1921), Futuro de uma ilus20 (1927)
etc., al6m daqueles que, pouco a pouco,
recordaremos no texto. Sendo de ascendtn-
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deformada e desviada de seus fins por causa
da resistcncia do Ego".
E foi precisamente a descoberta da
repress50 que levou Freud a modificar o
procedimento teraphtico adotado com
a pratica hipnotica: na pritica hipnotica,
procurava-se fazer com que fossem "descarregados" os impulsos levados a um falso
Nos estudos sobre a histeria. Freud caminho; agora, porCm, tornava-se necesniio se dera conta do fato de que, 1;or triis sario "descobrir as repress6es e elimina-las
das neuroses, n5o agem excitaq6es afetivas de por meio de obra de avaliaq50 que aceitasse
natureza genirica, "mas somente de car&- ou condenasse definitivamente o que o
ter sexual, tratando-se sempre de conflitos process0 de repress50 havia excluido".
sexuais atuais ou de repercuss6es de acon- Substituida a pratica terapcutica, Freud
tecimentos sexuais passados". Entretanto, mudou tambCm o nome dela: comeqou a
o hipnotismo lhe revelara a existhcia de usar o nome de "psicanalise" em lugar de
certas forcas e lhe fizera entrever um mun- "catarse" para o novo mitodo de pesquisa
do diferente, que assim se abria i s pesquisas e cura. E agora, diz Freud, "tomando a
de Freud. Perguntava-se Freud: "Qua1 repress50 como ponto de partida, podemos
podia ser a raz5o por que os pacientes relacionar com ela todas as partes da teoria
haviam esauecido tantos fatos de sua vida psicanalitica".
interior e lxterior, mas podiam record&los, quando se lhes aplicava a tCcnica acima
descrita?"
A observac5o dos doentes dava urna
resposta a essa interrogaqiio: "Todas as coisas esquecidas, por algum motivo, tinham
e interpretcqho dos sonhos
carhter penoso para o sujeito, enquanto
haviam sido consideradas temiveis, dolorosas e vergonhosas para as aspiraq6es de sua
~ersonalidade".E "para tornar novamente
Com a descoberta das repress6es paconsciente o que havia sido esquecido, era togtnicas e de outros fen6menos dos quais
necesshrio vencer a resistcncia do paciente, logo falaremos, "a psicanalise [...I se viu
atravCs de continuo trabalho de exortag50 obrigada [...I a,levar a sCrio o conceit0 de
e encorajamento".
inconsciente". E o inconsciente que fala e
Mais tarde, como veremos logo, Freud se manifesta na neurose. Mas n5o C so isso,
perceberia que essa resistcncia deveria ser pois, para Freud, "o inconsciente C o pr6prio
vencida diversamente (atravCs da ticnica 'psiquico' e sua realidade essencial".
da "livre associaqiio"). Mas, entrementes,
Desse modo, Freud subvertia a ja
havia surgido a teoria da repressiio. Em todo inveterada e veneravel concepqio que
ser humano operam forqas, tendtncias ou identificava "consciente" e "psiquico".
impulsos que, freqiientemente, entram em Todavia, tanto a pratica hipnotica anteconflito. Aparece a neurose quando o Ego rior como os estudos sobre o histerismo,
consciente bloqueia o impulso, negando-lhe a descoberta posterior da repress50 e as
acesso "a conscihcia e a descarga direta": investigag6es que Freud vinha realizando
urna resisthcia "reprime" o impulso para a sobre a gcnese dos disturbios psiquicos e
parte "inconsciente" da psique. Entretanto, das outras manifestaq6es "nio racionais"
"as tendhcias re~rimidas.tornadas incons- da vida das pessoas, o convenceram sempre
cientes, podiam Gbter descarga e satisfaq50 mais da realidade volumosa e determinante
substitutiva por vias indiretas, tornando do inconsciente.
desse mod0 inutil o objetivo da represszo.
E o inconsciente que esti por tras
No histerismo de convers50. tal caminho de nossas fantasias livres; C ele que gera
indireto levava a esfera da inervaq5o so- nossos esquecimentos e que cancela de
mitica, e o impulso reprimido ressurgia nossa conscicncia nomes, pessoas e aconem urna parte qualquer do corpo, criando tecimentos. Como 6 que queriamos dizer
sintomas que eram, portanto, resultado de urna coisa e dizemos outra? Como C que
um compromisso; com efeito, eles consti- pretendiamos escrever urna palavra e
tuiam urna satisfaqiio substitutiva, ainda que escrevemos outra? Onde encontramos a

cia judaica, Freud foi obrigado a emigrar
da Austria nazista para a Inglaterra, onde
morreu de c h c e r no queixo, em 1939.

Capitulo terceiro causa desses atos falhos, isto C, de nossos
lapsos? Niio surgem eles "da contraposigiio de duas intenq6es diversas", uma das
quais, precisamente a inconsciente, C "mais
forte que nos"?
Foi na Psicopatologia da vida cotidiana (1901) e, posteriormente, em A
m u d a n ~ ade espirito e suas r e l a ~ 6 e sc o m o
inconsciente (1905), que Freud apresentou
anilises brilhantes (muitas vezes, porCm,
consideradas muito discutiveis pelos criticos) de uma sCrie de fen6menos (lapsos,
distraqGes, associag6es imediatas de idCias,
erros de impressiio, esquecimento ou quebra
de objetos, mudanqas de espirito, amnCsias
etc.) nunca levados a sCrio ~ e l a''cihcia
exata" e por tras dos quais Freud mostra
a aqiio incessante de conteudos que a repressiio rejeitou da consciCncia e ocultou
no inconsciente, sem, porCm, conseguir
torn6-10s inativos. Freud j i mostrara alguns
anos antes a agiio de conteudos reprimidos
para o inconsciente em Interpreta@o dos
sonhos (1899).
A &tigu,dade clissica via os sonhos
como profecias, ao passo que a cihcia da
Cpoca de Freud os havia abandonado ao
campo das superstig6es. Mas Freud resolveu
lev6-10s para dentro da cihcia. 0 resultado
C que, no sonho, ha um "conteudo manifesto" ( o que recordamos e contamos quando
acordamos) e um "conteudo latente" ( o
sentido do sonho que o individuo niio sabe
reconhecer: "ora, mas at6 onde voa a cabega
da gente!"). Pois bem, C precisamente esse
conteudo latente que "contCm o verdadeiro
significado do proprio sonho, ao passo que
o conteudo manifesto nada mais C do que
miscara, fachada [...I". 0 psicanalista C
tambCm - e, freqiientemente, sobretudo
-'um "intirprete de sonhos"; deve refazer
o caminho em diregiio ao conteudo latente
do sonho, conteudo "sempre cheio de significado", a partir do conteudo manifesto,
"muitas vezes inteiramente insensato".
Por meio das associag6es livres, a tCcnica
analitica "permite identificar o que est6
oculto".
Encontramos entiio, nas raizes ocultas dos sonhos, impulsos reprimidos que,
dada a reduzida vigilincia exercida pel0
Ego consciente durante o sono, o sonho
procura satisfazer: "o sonho [. ..] constitui
a realizagiio de um desejo", de um desejo
que a conscihcia reputa criticavel ou talvez vergonhoso e que "tende a repudiar
com .estupefagiio ou com indignagiio" . Em
conclusiio, "o sonho C a realizagzo (masca-
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rada) de um desejo (reprimido)". Por tudo
isso, pode-se compreender muito bem por
que, na opiniiio de Freud, "a interpretagiio dos sonhos C [...I a via rCgia para o
conhecimento do inconsciente, a base mais
segura de nossas pesquisas [...I. Quando
me perguntam como alguCm pode tornar-se
psicanalista, eu respondo: atravks do estudo
de seus proprios sonhos".

0 tratamento das neuroses, a psicopatologia da vida cotidiana, a investigaqiio
sobre as mudangas de espirito e a interpretagiio dos sonhos levaram Freud ao mundo
do insconsciente. Tudo o que acontece na
hist6ria de um individuo nunca desaparece,
tenha ele sido consciente, ou de nada tendo
suspeitado.
Assim corno, na hist6ria da terra, as
estratificagdes anteriores aprofundam, mas
niio desaparecem, e assim como as camadas
sucessivas de urna cidade multissecular continuam existindo, ainda que muitas vezes
niio visivelmente, da mesma forma tambim
a psique C estratificada.
E o recordar, o errar, o se esquecer e as
neuroses encontram sua explica@o causal
em impulsos rejeitados e desejos reprimidos
no inconsciente, mas niio cancelados.
Eis, portm, um problema inevitavel:
por que certos impulsos S ~ Orejeitados e
por que certos desejos e certas recordaqdes
estiio a disposigiio da consciencia, ao passo
que outros parecem, pelo menos na apargncia, estar subtraidos a ela e reprimidos no
inconsciente? Deve-se ver a raziio disso, diz
Freud, no fato de que se trata de impulsos
e desejos em flagrante contraste com os
valores e as exighcias Cticas proclamados
e considerados vilidos pelo individuo consciente. Por isso, quando ha incompatibilidade entre o Eu consciente (seus valores, seus
ideais, seus pontos de referencia etc.) e certos
impulsos e desejos, entiio entra em agiio urna
espCcie de "repressiio" que arranca essas
coisas "vergonhosas" e "indiziveis" da consciencia e as arrasta para o inconsciente, onde
urna continua "censura" procura evitar que
aflorem novamente a vida consciente.
A repressiio e a censura entram em aqiio
pelo fato de que "devem" agir sobre desejos
e recordagdes de natureza principalmente
-e amplamente -sexual e, portanto, sobre
coisas "vergonhosas", que niio devem ser
ditas, e sim anuladas.
Freud reconduz a vida do homem a
urna libido originiria, isto i, a urna energia
relacionada principalmente com o desejo
sexual: "Aniloga a fome em geral, a libido
designa a forga com a qual se manifesta o
instinto sexual, assim como a fome designa
a forga com a qual se manifesta o instinto
de absorqiio do alimento".
Mas, enquanto desejos como a fome
ou a sede niio siio "pecaminosos" e niio

siio reprimidos, os impulsos sexuais o siio
para depois reaparecerem nos sonhos e nas
neuroses. "A primeira descoberta a qual
nos leva a psicanalise 6 que, regularmente,
os sintomas doentios estiio ligados a vida
amorosa do doente; essa descoberta [. ..] nos
obriga a considerar os disturbios da vida sexual como urna das causas mais importantes
da doenga". 0 s doentes niio percebem isso,
mas isso ocorre porque "eles carregam um
pesado manto de mentiras para se cobrirem,
como se houvesse mau tempo no mundo da
sexualidade". Trata-se de sexualidade reprimida, que explode em doenqa ou retorna em
muitos sonhos. E C exatamente examinando
esses sonhos que Freud descobre a sexualidade infantil. Com efeito, siio os sonhos
dos adultos que freqiientemente remetem
a desejos niio atendidos e niio saciados da
vida "sexual infantil".

f\ sex~alidadeinfantil
A crianqa niio esti privada de instintos,
e muito menos de impulsos eroticos: "A
fungiio sexual existe [. ..] desde o inicio". A
crianga, diz Freud, apresenta desde a mais
tenra idade as manifestaqdes desse instinto:
"Ela traz consigo essas tendhcias ao vir ao
mundo, e C desses primeiros germes que, no
curso de urna evoluqiio plena de vicissitudes
e com numerosas etapas, nasce a sexualidade dita normal do adulto".
Inicialmente, a sexualidade infantil
C independente da funqiio reprodutora, a
servigo da qua1 se colocara mais tarde. Ela
serve, muito mais, para propiciar muitos
tipos de sensaqdes agradiveis. "A fonte principal do prazer sexual infantil C a excitagiio
de certas partes do corpo particularmente
sensiveis, alCm dos 6rgiios sexuais: a boca,
o ;nus, a uretra, assim como a epiderme e
outras superficies sensiveis".
A sexualidade infantil, portanto, C
"auto-erotismo", que se manifesta comc!
"conquista do prazer", que encontra em "zonas er6genas" do corpo um objeto de prazer.
0 primeiro grau de organizagiio dos instintos
sexuais infantis "aparece sob o predominio
dos componentes orais", no sentido de.que
a sucgiio ou mamada dos recim-nascidos C
um bom exemplo de satisfagiio auto-erotica
propiciada por urna zona erogena (essa C a
fase oral, que cobre o primeiro ano de vida);
segue-se depois urna fase anal, dominada

Capitulo terceiro pelo prazer de satisfazer o estimulo das evacuaq6es (fase anal cobre o period0 do segundo e terceiro anos de vida); somente a terceira
fase (a fase falica: 4-5 anos) traz consigo o
primado dos 6rg5os genitais, no sentido de
que a crianqa procura satisfaqiio tocando na
genitilia, e experimenta novo e particular
interesse pelos genitores. 0 menino descobre
o psnis, descoberta que se acompanha pelo
medo de perdt-lo (complexo de castraqiio).
E as meninas experimentam o que Freud
chama "inveja do p2nis". (Esses "complexos" podem se reapresentar na idade adulta,
tornando-se causa de neurose.) Nesse ponto,
aparece um process0 ao qual, segundo Freud,
cabe papel importantissimo na vida psiquica.
Trata-se da crise edipiana.

Eis como Freud esclarece esse ponto
central de sua teoria: "0menino concentra
seus desejos sexuais na pessoa da m5e e
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concebe impulsos hostis contra o pai, considerado como rival. Essa t tambtm - "mutatis mutandis" -a atitude da menina". 0 s
sentimentos que se formam durante essas
relaq6es n5o siio somente positivos, isto 6 ,
afiveis e plenos de ternura, mas tambCm
negativos, isto 6 , hostis. Forma-se um "complexo" (vale dizer, um conjunto de idCias e
recordacoes l i ~ a d a as sentimentos muito intensos) iertaminte condenado a uma ripida
rejei~5o.Mas, observa Freud, "no fundo do
inconsciente, ele exerce ainda uma atividade
importante e duradoura. Podemos supor
que, com suas irnplicaqGes, ele constitui o
complexo central de toda neurose, e podemos-esperar encontra-lo n5o menos ativo
nos outros campos da vida psiquica".
Na tragtdia grega, Edipo, filho do rei
de Tebas, mata seu pai e toma como mulher
a propria miie. Esse mito, diz Freud, "C a
manifestaqao pouco modificada do desejo
infantil contra o qua1 se ergue mais tarde,
para esmagi-lo, a barreira do incesto".
No fundo, o drama de Hamlet, de Shakes-

Fuontzsp~cznda prznlelra edzqdo
dc Totem e tabu, de S. Fveud ( 1 9 1 3).
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peare, apresenta "a mesma idCia de um
complexo incestuoso, porCm, mais bem
mascarado".
Na impossibilidade de satisfazer seu
desejo, o menino sujeita-se a seu competidor,
o pai, de quem tem ciume, o qual entio se
torna seu patrio interior.
E com a interiorizaqio de um censor
interno, a crise edipiana passa. Mas, nesse
meio tempo, instaurou-se o Superego e, com
ele, a moral.
Ao estigio filico segue-se um periodo
de latincia, "durante o qual surgem as
formag6es reativas da moral, do pudor e
da repugnincia". Esse periodo de latincia
dura at6 a puberdade, quando entram em
funqio as glindulas sexuais, e a atraqio
pel0 outro sexo leva a uniio sexual. Assim, estamos no periodo propriamente
genital.
De todas essas consideraq6es, Freud
deduz "ter em primeiro lugar desligado a
sexualidade de seus laqos demasiado estreitos com a genitalia", definindo-a como
funqiio somitica mais vasta, que tende,
antes de mais nada, para o prazer, e que
s6 secundariamente se p6e a servigo da
reprodugiio. Em segundo lugar, incluimos
entre os instintos sexuais tambCm todos os
impulsos somente afetuosos e amigaveis
para os quais, na linguagem corrente, usamos a palavra "amor". Essa ampliaqio do
conceit0 de sexualidade (que, alCm disso,
6 uma "reconstituiqio" do pr6prio conceito), tornando-a niio mais completamente

dependente dos 6rgZos genitais, permite
que se considerem tambCm as atividades
sexuais nio-genitais das crianqas e tambCm
dos adultos (basta pensar na homossexualidade). Atividades nio-genitais e, portanto,
perversas, n i o voltadas para a geraqio. E
entiio que se pode entender o significado
(que n i o C significado moral) da express20
de Freud segundo a qual a crianqa 6 "um
perverso polimorfo".

0desenvolvi~enfo
das tkcnicas teraphticas

"As teorias da resistincia e da repress20
para o inconsciente, do significado etiologico da vida sexual e da importdncia das experiincias infantis s i o - escreve Freud - os
principais elementos do edificio teorico da psicanilise". E foram exatamente esses elementos que expusemos nas piginas anteriores.
Passando agora para outros nucleos
importantes da pr6pria teoria psicanalitica,
podemos ver que, no que se refere a tCcnica
terapiutica, Freud foi levado pelas experiincias, que pouco a pouco se acumulavam
ao longo de suas investigaq6es, a descartar
em primeiro lugar as ticnicas hipn6ticas e,
depois, tambCm a superar a aqio "insistente
e tranqiiilizadora" exercida sobre o doente
para que vencesse a resistincia.
A tCcnica que se revelou mais adequada
para Freud foi a da livre associa@o de idCias:
o analista faz com que o paciente se estenda sobre o divii, em ambiente em que n i o
exista luz muito intensa, de mod0 a colocar
o paciente em situagio de relaxamento; o
analista p6e-se, entiio, atris do paciente e
o convida "a manifestar tudo o que chega
a seu pensamento, renunciando a guiar o
pensamento intencionalmente".
Essa tCcnica niio exerce press6es sobre
o doente, constituindo um caminho eficaz
para se descobrir a resistincia: "A descoberta da resistincia C o primeiro passo para
sua superaqio". Obviamente, para que
a analise se desenvolva no sentido justo,
o analista precisa desenvolver "uma arte
da interpretaqio, cujo emprego frutifero,
para ter Cxito, requer tat0 e experiincia".
0 analista n i o forqa o paciente, mas o
guia, chamando-o a deixar caminho livre
para as idtias que lhe vim a mente; por
vezes ele sugere a palavra, procurando ver
que outras idCias e sentimentos ela suscita

Capitdo terceiro no paciente. E tudo C registrado e escrito
pel0 analista, niio somente aquilo que o
paciente diz, mas tambCm suas hesitag6es
e, sobretudo, suas resisttncias. 0 analista,
portanto, trabalha com as associag6es livres
do paciente.
Todavia, um papel prim6rio na priitica
analitica tem a interpretagiio dos sonhos,
que apresentam profunda ligagiio com desejos reprimidos no inconsciente, desejos
que sdo quase sempre de natureza sexual.
A anilise "tambCm se aproveita do fato de
que siio acessiveis ao sonho os elementos
esquecidos da vida infantil para, por meio
de sua interpretagiio, vencer a amnCsia relativa aos fatos da infincia". Desse modo,
o sonho vem preencher parte da fungiio que
antes se atribuia ao hipnotismo. Dissemos
que quase sempre o desejo (que o sonho
"reelabora" e "substitui por outra coisa")
C de origem sexual: quase sempre, mas nem
sempre. Diz Freud: "Nunca afirmei o que
freqiientemente se me atribui, isto C, que a
interpretagiio onirica demonstra que todo:
os sonhos possuem conteudo sexual [...I. E
f6cil observar que a fome, a sede e outras
necessidades criam sonhos de satisfagiio, do
mesmo mod0 que qualquer impulso sexual
ou infantil reprimido". S i o exatamente
os sonhos das criangas que o provam; e,
"sob o estimulo de prementes necessidades,
tambCm os adultos podem produzir sonhos
semelhantes de tip0 infantil".
Altm da livre associagiio de idCias e
alCm dos sonhos, o analista C intkrprete dos
atos falhos, dos lapsos, dos esquecimentos,
dos sonhos de olhos abertos, das associag6es
imediatas, enfim, de tudo o que constitui
a "psicopatologia da vida cotidiana". E
atravCs dessas brechas e desses atalhos que
o analista tenta fazer o paciente retornar a
seu inconsciente, aos estrangulamentos que
causaram a doenga e que, por vezes, p6em o
doente em estado de sofrimento insuport6vel. Somente descobrindo a causa da doenga
C que se pode desatar seus 116s; somente ao
saber o que aconteceu C que se pode livrar
o doente do sofrimento.
Essa C a raziio pela gual "o que era o Id
deve se tornar o Ego". E "a transformagiio
do inconsciente em consciente" o caminho
da cura, ainda que as vezes possa ocorrer
que o mCdico "tome a defesa da doenga por
ele combatida": trata-se dos casos nos quais
"o mtdico deve admitir que o desembocar de
um conflito na neurose representa a solugiio
mais in6cua e socialmente mais toleriivel".
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A teoria da "transfer&ncia"
Vimos as ticnicas terapiuticas elaboradas e usadas por Freud. Mas ele n i o tardou
a perceber que "em todo tratamento analitico, sem qualquer intervengio do medico,
se estabelece intensa relagiio sentimental do
paciente com a pessoa do analista". Freud
chamou tal fen6meno de "transferencia".
Esse fen6meno "assume logo no paciente o
lugar de seu desejo de cura e, enquanto se
limita a ser afetuoso e comedido, fornece
a base para a influencia do mCdico, constituindo o verdadeiro estimulo afetivo para
o trabalho analitico comum". Entretanto,
esse fen6meno tambCm pode se manifestar
com hostilidade tal a ponto de "constituir
o instrumento principal da resistencia",
pondo assim em perigo o proprio resultado
do tratamento.
Em todo caso, "sem transferencia, nenhuma an6lise C possivel". A transferencia
C um fen6meno humano geral. 0 analista
identifica a transferencia e a isola. "A
transferencia C tornada consciente para o
doente pel0 analista, sendo resolvida quando o paciente adquire a convicqio de que,
em seu comportamento determinado pela
transferencia, ele revive relag6es que provCm
de suas mais antigas cargas afetivas voltadas
para um objeto e pertencen;es ao period0
reprimido de sua infincia". E atravis desse
trabalho que a transferencia torna-se o melhor instrumento da cura analitica, depois
de ter sido a arma mais importante da "resistincia": "Sua utilizagiio e sua exploraqio,
contudo, constituem a parte mais dificil e
importante da tCcnica analitica".

f\ estrutura
do mecanismo psiquico:

Jd/

&go,

Superego

De tudo o que foi dito at6 agora, C
f6cil extrair a teoria do mecanismo psiquico
proposta por Freud. 0 mecanismo psiquico
6 composto 1)pel0 Id, 2) pelo Ego e 3) pelo
Superego.
1)0 I d (em alemiio, Es, pronome
neutro demonstrativo que equivale ao "Id"
latino, termo que Freud tomou de Georg
Groddeck) C o conjunto dos impulsos inconscientes da libido; C a fonte da energia
biol6gico-sexual; C o inconsciente amoral e
egoista.
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2) 0 Ego C a "fachada" do Id; C o
representante inconsciente do Id; C a ponta
consciente daquele iceberg que C o Id.
3 ) 0 Superego se forma por volta dos
cinco anos de idade e diferencia (por grau
e n5o por natureza) o homem do animal;
i a sede da conscihcia moral e do sentimento de culpa. 0 Superego nasce como
interiorizaqiio da autoridade familiar e se
desenvolve posteriormente como interiorizaq5o de outras autoridades, bem como
interiorizaqiio de ideais, valores e modos de
comportamento propostos pela sociedade
atravis da substituiqiio da autoridade
dos genitores pela autoridade de "educadores, professores e modelos ideais". 0
Superego "paterno" torna-se um Superego
"social".
0 Ego, portanto, encontra-se em um
intercimbio entre o Id e o Superego, entre
os impulsos do Id, agressivos e egoistas, que
tendem 5 satisfag50 irrefreavel e total, e as
proibig6es do Superego, que impoe todas
as restrig6es e limita@es da moral e da
c'civilizaqiio".

Em outros termos, o individuo encontra-se sob o estimulo originario de uma
energia biol6gico-sexual. Mas essas forqas
instintivas s50 reguladas por dois principios:
o principio do prazer e o da realidade. Pelo
principio do prazer, a libido tende a encontrar satisfag50 imediata e total. Nesse
caminho, porim, ela encontra o censor
representado pel0 principio da realidade,
que forqa os impulsos egoistas, agressivos
e autodestrutivos a se encaminharem por
outras vias: os caminhos da produqiio artistica, da ciihcia, e assim por diante - os
caminhos da civilizap?~.Entretanto, diante
das repress6es do principio da realidade,
o instinto n8o hesita, n5o se da de mod0
algum por vencido e procura outras saidas
para sua satisfaqiio. Entiio, n5o conseguindo
se "sublimar" em obras de arte, resultados
cientificos, realizaq6es tecnobgicas, educativas ou humanitarias e, por outro lado, se
os obst~culosque encontra s5o maciqos e
impermeaveis a qualquer desvio substitutivo, o impulso do instinto se transforma
em neurose.

Capitulo terceiro - A

Para dizer a verdade, a quest50 do instinto, de suas formas e dos principios que
o estruturam constituiu verdadeira preocupaq5o para Freud que, no fim de sua obra,
chegou a falar de instinto de vida ou Eros
e de instinto de morte ou Thanatos. 0 instinto de vida se expressa no amor, na criatividade e na construtividade. E o de morte
se expressa no 6dio e na destruiq50. E este
ultimo instinto 6 poderoso, pois o homem C
agressivo. "Homo homini lupus: quem tem
coragem de contestar essa afirmaqao depois
de todas as experitncias da vida e da historia?", pergunta-se Freud em 0 mal-estar da
civiliza@o (1929). Existe no homem urna
"agressividade cruel" que nele revela "uma
besta selvagem, para a qua1 o respeito pela
propria espCcie C estranho".
A realidade, na opini5o de Freud, C
que "graqas a essa hostilidade primiria dos
homens entre si, a sociedade civilizada esta
continuamente ameaqada de destruiqzo, e
chega para cada um de nos o momento de
deixar de lado, como ilusGes, as esperanqas
que na juventude deposita nos proprios
semelhantes, e experimentar o quanto a
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vida tornou-se dura e pesada por sua malevoli2nciay7.Por isso, a condenagzo de Freud
niio C simplesmente urna condenagHo da
civilizaqHo, mas urna condenagHo i s repress6es iniiteis e excessivas, fontes de angustia
e sofr?mento.
E precisamente para aliviar esse sofrimento que Freud, com sua genealogia da
civilizaq50, apresenta maior consciincia
desmistificadora de ideais e valores, para que
estes, ainda que necessirios para dominar o
instinto de morte, nHo se transformem em
instrumentos de tormento para a vida dos individuos. 0 homem renuncia a muito de sua
felicidade para tornar possivel urna vida associada (a civilizagiio) nHo-autodestrutiva: "0
Superego t o herdeiro do complexo de kdipo
e o representante das aspiragpes Cticas do homem". 0 Superego obrigou Edipo a cegar-se.
Pois o trabalho de Freud volta-se.
precisamente, para o seguinte: G o negar
a civilizag50, mas tambCm nH? permitir
que o Superego cegue o novo Edipo, isto
6, faqa o homem enlouquecer e lhe torne a
vida insuportivel e desumana. Se, por um
lado, existem doenqas (suportaveis) com as
quais o homem deve aprender a coexistir,
por outro lado o homem civilizado vendeu
a possibilidade da felicidade "por um pouco
de seguranqa". 0 importante C que a vida
civilizada, em constante desenvolvimento,
seja suportivel.

II. fi"rebeli~o"contraFreud
e a
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Em concomitincia e logo depois da publica@o das mais Nasce
importantes obras de Freud se desenvolve vigorosamente - apesar
mov;mento
dos nao poucos adversarios- um verdadeiro e proprio movimento psicanalitico
psicanalitico.A teoria encontrava ulteriorescampos de aplica@o + g I
(mitologia, pedagogia etc.); e em 1910 nasce a Sociedade international de psicanalise, cujo primeiro presidente foi C. G. Jung.
Com os sucessos, todavia, chegaram tambem as duas
clamorosas cis6es: a de Alfred Adler (1870-1937) e a do sui~o
Carl Gustav Jung (1875-1961). A cis30 de Adler teve lugar em
1911. Adler e o te6rico da assim chamada psicologia individual,
onde se enfrentam os mesmos problemas de Freud com um
sistema teorico que oferece para eles urna solu@io diferente
da de Freud.

AlfredAdler
- o fundador
da psicologia
individual separa-se
de Freud
-+§I

72

n

Primeira parte

-

Ci&nclas humanas, psican61ise, e s t r ~ t u r a l i s m o

A psicologia, individual
de Alfved Adlev

Em 1910 nasceu a Sociedade internacional de psicanalise, cujo primeiro presidente foi Carl Gustav Jung. Nesse meio tempo,
a psicanalise encontrava novos campos de
aplicaqiio fecunda. Th. Reik e o etndogo G.
Roheim desenvolviam as teses contidas no
trabalho de Freud Totem e tabu. Otto Rank
fazia da mitologia o objeto de seus estudos.
0 pastor protestante 0. Pfister, de Zurique,
que, no dizer de Freud, "considerou a psicanilise conciliavel com uma forma sublimada
de religiosidade", aplicou a psicanalise a
pedagogia. 0 s txitos, portanto, estavam
ali. Mas, juntamente com eles, ocorreram
tambCm as primeiras cis6es importantes, que
romperiam decisivamente a uniformidade da
perspectiva freudiana.
0 artifice da primeira cisio (1911) foi
Alfred Adler (1870-1937), o fundador da
"psicologia individual" e autor de obras
como 0 temperamento nervoso (19 12),
Conhecimento do homem (1917) e Praxis
e teoria da psicologia individual (1920).Exdiscipulo de Freud, Adler, a partir do mesmo
material em que se baseava a teoria freudiana e enfrentando os mesmos problemas que
Freud, constr6i um sistema teorico que nega
ponto por ponto o sistema de Freud, tanto
que este diria, ironicamente, que "a doutrina
de Adler, portanto, n i o se caracteriza tanto
por aquilo que afirma, e sim muito mais por
aquilo que nega".
A doutrina de Freud vt toda a atividade do homem em fungiio de seu passado,
ao passo que a de Adler a vC em funqio de

seu futuro. Adler afirma que niio siio os
principios do prazer e da realidade a guiar
os comportamentos do individuo, e sim
muito mais sua "vontade de poder". Em
toda fase de seu desenvolvimento, escreve
Adler, "o individuo 6 guiado por seu desejo
de superioridade, por uma busca de semeIhanqa divina, pela ft! em seu poder psiquico
particular".
A diniimica do desenvolvimento do
individuo vive no dissidio entre o "complexo
de inferioridade" que se desencadeia diante
das tarefas a realizar e diante da competiqiio
com os outros, por um lado, e a vontade de
afirmar seu pr6prio poder, por outro. No
esforqo por sua propria "afirmagiio viril"
e para superar o "complexo de inferioridade", afirma Adler, ocorrem processos de
"compensag20": quando alguma atividade
psiquica C inferior as expectativas da tarefa
a enfrentar, entio, como nos processos
biol6gicos, da-se uma "compensaqiio" por
alguma outra atividade superior em relaqiio
tarefa.
E com esse instrumental conceitual que
Adler interpreta diversamente o "material"
freudiano e tenta resolver diversamente os
problemas diante dos quais se havia cimentad0 a psicanalise. Assim, n i o C o inconsciente que fala nos sonhos; estes expressam
muito mais o projeto de vida do individuo,
projeto que tambem ficaria claro nos atos
falhos e que, na opini2o de Adler, se manifestaria como "plano de vida" jii por volta
dos quatro ou cinco anos de idade. Adler
tambCm v t nos impulsos sexuais a vontade
de poder em aqiio para dominar os outros.
E a neurose C o sentimento de inferioridade
do individuo que, diante das dificuldades,
volta-se para si mesmo e exige compreensiio

Capitulo terceiro dos outros, forqando-os a voltar para si suas
atenq6es.
A idCia central do sistema de Adler,
portanto, P a "vontade de poder". Sua
referencia historica mais imediata C o pensamento de Nietzsche, mas tambCm o de
Schopenhauer.

Ja conhecido por seus estudos de psiquiatria, o suiqo C. G. Jung (1875-1961)
aproximou-se de Freud, mas, em 1913, dois
anos depois da "secessiio" de Adler, tambCm
Jung se afastou de Freud, propondo um
sistema influente de idiias psicologicas, que
ele chamou de "psicologia dos complexos"
ou "psicologia analitica".
Foi Jung quem introduziu o termo
" ~ ~ m p l e usando-o
~ ~ " , em seus Estudos de
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associa@o diagndstica (1906). Por "comp l e x ~ "Jung
,
entende "grupos de conteudos
psiquicos que, desvinculando-se da conscitncia, passam para o inconsciente, onde
continuam uma existencia relativamente
autenoma, influindo sobre a conduta"
(como bem salientou G. Zunini). E, embora
possa ser negativa, essa influcncia tambem
pode assumir valtncia positiva, quando se
torna a razso para novas possibilidades de
criagHo e de sucesso.
Jung usou a nogiio de complexo na
diagnose das associagdes. Ele propunha
diversas palavras, uma apos a outra, a um
sujeito que deveria responder imediatamente, com a primeira palavra que lhe viesse B
mente. Jung, pois, evidenciou que o tempo
de r e a ~ i o ,isto 6, o tempo que transcorre
entre a apresentaqiio da palavra e a resposta
do sujeito, muda de palavra para palavra, e
evidenciou tambCm que C diferente a atitude
do individuo diante de diferentes palavras.
Por vezes, a reagiio C muito hesitante ou
entiio apressada: estamos diante de reagbes
que siio indicio de complexos, dos quais o
sujeito niio tem consciencia. Por esse cami-

Alfred Adler ( 1 870-1 93 7 )
foz o artifice da przmetra
secessiio de Freud (19 1 1)
e e' o fundador
da "pszcologza rndtt~rdual",
onde assume
como przncipzo-guza
d o comportamento h ~ ~ m a n o
"a vontade de poder".
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nho, mas tambem mediante o conteudo das
reaq6es verbais e dos sonhos, Jung penetra
no inconsciente.
0 inconsciente coletivo

Investigaq6es posteriores levaram-no
iquela que representa talvez sua descoberta
fundamental: o "inconsciente coletivo".
Para Jung, a estrutura da psique compreende a "consciincia" e um "inconsciente
pessoal", onde se conserva e se agita o
que a consciincia quer reprimir, remover
e cancelar. Mas, alCm da consciincia e do
inconsciente pessoal, Jung identifica uma
zona da psique que ele chama de "inconsciente coletivo". Enquanto o inconsciente
pessoal consiste fundamentalmente de
complexes, o inconsciente coletivo C feito de
arque'tipos: " 0 s instintos [tendincias inatas,
n i o adquiridas] formam analogias muito

proximas aos arquitipos. Tiio proximas
que ha razdes para supor que os arquitipos
sejam as imagens inconscientes dos proprios
instintos; em outras palavras, s i o esquemas de comportamento instintivo. Assim,
niio e mais arriscado admitir a hip6tese do
inconsciente coletivo do que admitir que
existam instintos". 0 inconsciente coletivo
C hereditario, "idzntico em todos os homens,
e constitui um substrato psiquico comum,
de natureza suprapessoal, que esta presente
em cada um de nos".
0 s arquktipos s5o esquemas de
reaqoes instintivas, de reaqdes psiquicas obrigatorias, que se encontram nos
sonhos, mas tambCm nas mitologias e
nas tradiqdes religiosas, relacionando-se
corn caracteristicas da natureza humana,
como o nascimento, a morte, as imagens
paterna e materna, e as relaqoes entre os
dois sexos.

Capit~l0terceiro $\ teoria dosl'tipos psico16gicos"

Outra tematica relevante no pensamento de Jung C sua teoria dos "tipos psicologicos". E corn base na analise da controvCrsia
entre Freud e Adler que Jung consegue
delinear a tipologia do "introvertido" e
do "extrovertido". Freud seria extrovertido,
Adler introvertido. Para o extrovertido, os
acontecimentos externos a si mesmo siio da
maxima importincia no plano consciente.
Em "compensaqiio", no plano inconsciente,
a atividade psiquica do extrovertido concentra-se em seu proprio eu. Ao contrario,
para o introvertido, o que conta i a resposta
subjetiva do individuo aos acontecimentos
e circunstsncias externas, ao passo que, no
plano inconsciente, o introvertido 6 impelido, corn sentido de medo, para o mundo externo. Embora niio exista "tipo puro", Jung
reconhece a extrema utilidade descritiva da
distinqiio entre "introvertido" e "extrovertido": "Todo individuo possui ambos os
mecanismos -a introversiio e a extroversiio
-, e somente a predominsncia relativa de
um ou de outro C que determina o tipo". Tipos psicoldgicos C de 1921. E C a partir desse
period0 que Jung dedica sua maior atengiio
ao estudo da magia, das diversas religi6es e
das culturas orientais (Psicologia e religizo,
1940; Psicologia e alquimia, 1944; 0 eu e
o inconsciente, 1945).

Analisando seu trabalho no context0
de nossa civilizaqiio, Jung disse: "Niio sou
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levado por excessivo otimismo nem sou
amante dos ideais elevados, mas me interesso simplesmentepel0 destino do ser humano
como individuo - a unidade infinitesimal
da qua1 depende o mundo e na qual, se
estamos lendo corretamente o significado
da mensagem cristii, tambCm Deus busca
seu fim". Ficou cClebre, tornando-se fonte
de longas controvCrsias, a resposta que,
em 1959, Jung deu a urn entrevistador
da BBC que Ihe perguntou: "Acredita em
Deus?" A essa pergunta, Jung replicou:
"Niio tenho necessidade de crer em Deus.
Eu o conhego".
Diante do sistema de Jung, Freud
afirmou: "Aquilo de que os suiqos tinham
tanto orgulho nada mais era d o que a
modificagiio teorica da psicanalise, obtida rejeitando o fator da sexualidade.
Confesso que, desde o inicio, entendi esse
'progresso' como adequagiio excessiva hs
exigincias da atualidade". Por seu turno,
resumindo as varias forqas e tendincias
psiquicas sob o conceit0 de energia, Jung
niio quis em absoluto negar a importiincia
da sexualidade na vida psiquica, "embora
Freud sustente obstinadamente que eu a
negue". Diz Jung: "0 que eu procuro C
estabelecer limites para a desenfreada terminologia sobre o sexo, que vicia todas as
discussoes sobre a psique humana, e situar
entiio a sexualidade em seu lugar mais
adequado. 0 senso comum voltara sempre
ao fato de que a sexualidade C apenas um
dos instintos biologicos e somente uma
das fun@es psicofisiologicas, embora,
sem duvida, muito importante e de grande
alcance" .
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de instinto e de resistbncia; tal luta desenvolvess por certo tempo corn participa$bobastante
intensa da consci&ncia, at& que o instinto &
rejeitado s no irnpulso correspondente 6 subtraida a carga energbtica. Esta b a evolu(8o
normal. No neurose, ao contrario, o conflito,
por motivos ainda desconhecidos, tern urna
SOIU@O
diversa. 0EU retira-se,por assirn dizer,
diante do impulso instintivo dapois do, primeira
do "rrpress2iom
colisbo, negando a els o acssso b consci6ncia
r do "inconsciente"
e b descarga direta, motivo pelo qua1o impulso
conserva toda a sua carga energbtica. A ssse
processo, que constituia uma novidade abso"Todas as cotsas esqueodas tlverarn,
luta - com efeito, ainda nbo fora descoberto
por algum rnotwo, urn carater penoso para
o mdlviduo, enquanto Forarn cons~deradas nada ds semelhante na vida psiquica - dei o
temivels, dolorosos e vergonhosas para as
nome de repressdo. Era, indubitavelmente, um
mecanismo de defesa primitivo, compar6vel a
Doia daasplra@es de SUQ p~rsonal~dade".
urna tentativa de Fuga e antscedente b solu~bo
coberta da "repressdo"e do "lnconsaente".
normal sucessiva. A este primeiro ato de repressdo ligavam-se diversas consequbncias. Em
Minhas esperanps ss realizaram intei- primeiro lugar, o Eu devia ss proteger por rnsio
ramente Abandonel entdo o hlpnotlsmo; mas ds um esfor~opermanente, ou seja, por rneio
a mudanp de tbcmca trouxe conslgo tamb&m ds urn contrapeso, contra a pressdo do impulso
mudanc;ana natureza do trabalho de catarse. 0 reprimido sempre ammpdor, sofrendo assirn
Albm disso, as tend&ncias
hrpnotlsmo havla escond~dournlogo de forps, um empobr~cimento.
que agora vmha b luz, e cup compreensdo reprimidas, tornando-se inconscientes, podiam
obter urna descarga e uma satisfa@o substifornec~auma s6l1dabase para a teorla.
Qual podra ser a rozbo pela qua1 os tutiva par vias indiretos, fozendo desse modo
paclentes havlam esquac~dotantos fatos de falhar o intento da repressbo. No histerismo de
sua v~daInterlor s exterior 5 podlam ao rnvbs conversdo tal caminho indireto Ievava b esfera
se lembrar deles, quando se lhes apllcava a da inervasbo somdtica, e o impulso reprimido
tbcn~caacrma descrrta? A observagdo dava a reaparecia em uma parts qualquer do corpo,
esta parguntauma resposta mats que sufrclente. criando os sintomas que eram, portanto, o reTodas as colsas esquec~dastlveram, par algum sultado 'de um compromisso; eles constituiam,
motlvo, um car6ter penoso para o lnd~viduo, de Fato, uma satisfa~dosubstitutiva, ainda
enquanto foram consrderadas temiveis, dolo- que deformada e desviada de seus fins pela
rosas e vergonhosas para as asp~ra@esde resist&nciado Eu.
A teoria da repressdo constituiu a base
sua personahdade. Eu era Forsado, portanto,
fundamental para a cornpreensdo das neuroses
a conclu~rqus seu esqueclmento, ou s ~ j a o
,
nbo ter permanecrdo na consc~&nc~a,
dev~a-ss e trouxe uma modificagbo ao procedimento teprec~samsnte
a ta~scaracterist~cas.
Para de novo rap6utico. 0objetivo desk ndo era mais o da
tornar consclente aqurlo que fora esquec~do, descarga (abrmgi~ren)dos irnpulsos avindos
era necessar~o
vencer no paclente a reslstbnc~a sobre urn falso carninho, mas o de descobrir as
por melo ds continua obra de exortaCdo e de repressdes e de elimin6-las por meio de um
encorajarnento. A fad~gavarlava mu~to,con- trabalho de avaliagdo, que aceitasse ou conforme os casos, crescendo em razdo dlreta b denasse definitivamenteaquilo que o processo
profund~dade
do asqueclrnento, e constituia a ds repressbo havia axcluido. Em homenagern
medlda da res~st&nc~a
do doente. Surg~uasslm a esse estado de coisas, dei ao mbtodo de
pesquisa e de cura que dele resultava o nome
a teor~ada repressdo.
Desse modo tornou-sepossivel reconstrulr de psicanalise, substituindo o de catarse.
Tomando a repressdo como ponto de
corn faclhdads o processo patogbn~co.Descreveremos, como exemplo, urn caso simples. partida, podemos ligar a @latodas as partss
Quando, na v~dopsiqurca, se produz uma da teoria psicanalitica [...I. A psicanalise, [...I
tend&nc~a
b qua1 se opdem outras mats fortes, v&-se obrigada, pelo estudo das repressdes
a resolug30 normal do confl~topsiquico, asslm patog&nicas e de outros fen6menos aos quais
determlnado, realm-se - segundo tal teorla acenaremos mais adiante, a tomar a sbrio o
- com urna luta das duas ent~dadesd~nbrn~cas conceit0 do "inconsciente". Para a psicanaliss
qua, para nossos hns ~mdtatos,chamaremos todo ato psiquico 6, ern principio, inconsciente,
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e o atributo da consci&nciapode acrescentar-se
a seguir ou vir a faltar completamente. Estas
aFirmaq%s chocaram-secontra a oposigdo dos
filosoFos, para os quais "consciente"e "psiquico"
sdo uma irnica coisa, sendo-lhes impossivel
conceber urn absurd0 como o de uma "psiqus
inconsciente". A psicandlise teve de, todavia, proceder adiante, sem Fazer caso dessa
idiossincrasia dos FilosoFos. €la Foi obrigada
a isso pelas sxpsrihcias, tiradas do material
patologico e totalmente desconhecidas para os
filosofos, relativas b Frequ&nciaa d pothncia de
impulsos qua sdo ignorados pelo sujsito e que,
todavia, podem ser apesar disso individuados,
assim como se pode individuar qualquer outro
FenBmeno do mundo exterior.
5. Fr~ud.
Mmha vida s a osicandliss.

"Ern vez de obrigar o pociante o expressar algurn chdo qua esteja em ralagdo
corn determinodo terna, nos o convidornos
a entregar-se 2, "livra associogdo"; ou sajo,
a rnonifestar tudo oquilo qua chega o sau
pensamento, quando ele ranuncia o guiar o
pensamento int~ncionolrnente".

As teorias da resisthcia s do repressdo
do inconsciente, do siqnificado etiologico da
vida sexual s do importbncia das sxperi6ncias
infantis, sdo os elementos principais do edificio teorico da psican6lise. Desagrada-me ter
podido clescrsver asses elementos apenas
isoladamente, e ndo tambbm nos modos da
sua composic;doe de suas relag6es: mas agora
6 tempo de dedicar nossa atengdo bs modificaq3es que, pouco a pouco, foram introduzidas
na tQcnicado procedimento analitico.
A superagdo da resist&ncia por maio de
uma q d o insistents e asseguradora exercida
sobre o doente foi o primeiro mbtodo, indispens6vel para p6r o m&dico em condigdo de
se orientar na mathria. Com o tempo, por&m,
ale havia se tornado demasiadamente 6rdu0,
tanto para o m&dico como para o paciente, e
ndo parecia isento ds criticas Mceis; deveriamos, portanto, substitui-lo por outro mbtodo,
em certo sentido a ele contraposto. Em vez de
obrigar o pacientaa expressar algum dado qua
esteja em relagdo com determinado tema, nos o

convidamos a antregar-se b "livre associagdo";
ou seja, a manifestar tudo aquilo que chega a
seu pensamento, quando ele renuncia a guiar o
pensamento intencionalmente.0pacientedeve
empenhar-se em comunicar verdadeiramente
tudo aquilo que a autopercep~doIhe oferece,
sem ceder bs objeg6ss criticas, que tendem a
rejeitar algumas associa<6ss, ou por Falta de
importbncia e ds liga~docorn o tema tratado,
ou porquc: privadas de qualqusr sentido.
Sobre a sinceridads ndo Q precis0 evidsntemente insistir, pois ela 6 o pressuposto
indispens6vel do cur0 analitica.
Pods parecer estranho qua esse procedimento ds livre associagdo, em rela@o b
regra Fundamental psicanalitica, tsnha dado o
resultado que espar6vamos, ou seja, Ievado
b consci&ncia os elementos reprimidos, antes
mantidos longe pelas resisthias. Devemos
porbm tar presente que a livre associa@o ndo
comporta na realidode uma completa liberdade:
o paciente, embora ndo dirija sua atividade
mental sobre determinado tema, permanece
sob a ~nFlu&nciado situqdo analitica. Com
efeito, temos o direito de supor que ndo Ihs vir6
b mente nada que ndo tenha relagdo com tal
situagdo. R resist&ncia contra a recordagdo dos
contel'dos reprimidos poder6 agora se manifestar ds duas formas diferentss: em primeiro lugar,
por meio das objqdes criticas, contra as quais
diriga-se a regra psicanalitica fundamental. Se
o paciente consegue dominar tais obje~6ss,
respeitando a regra psicanalitica, a resisthcia
ravestir6 urna segunda forma, fazendo com
qua suas fantasias contenham os conteirdos
reprimidos apenas na forma de uma alusdo;
quanto maior For a resist6ncia. tanto mais a
Fantasia substitutiva, comunicada ao analista,
se afastara dos elementos reprimidos pasquisados. 0 analista, que escuta atentamente o
que diz o pacisnte, ssm porbm se ssforqx pode
utilizar de duos Formas distintas o material qve
I he & fornecido: pode,.com efeito, quando uma
resist&ncia ndo for demasiado intensa, conseguir adivinhar os elemsntos reprimidos pelas
alus6es do paciente; ou entdo, quando se trata
de uma resist&nciamais enbrgica, pode deduzir,
pslas associa@as que parecem afastar-se do
tema, a natureza de tal resist&ncia, qua entdo
revelar6 ao paciente.
A descoberta da resist&ncia Q o primeiro
passo para sua supera<do. Desenvolve-se,
assim, no quadro do trabalho analitico, uma art@
do interpretagdo, cujo Frutuoso emprego, para
ter sucesso, requer tato 63 experi&ncia,mas que
ndo b dificil de ser aprendida. 0mQtodo da livre
associagdo, alQmdo Fato de ser menos cansativo, aprssanta vantagens muito grandas em
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rela~boao precedentementeusado. Ele exerce
coer~dominima sobre o analisado, jamais perde
o contato com a realidads presente, s oferece
amplo garantia de qua em nenhum momento,
o m6dico perca de vista a estrutura da neurose
ou nela insira coisas nascidas de suas proprias
expsctativns. Corn tal m6todo 6, por assim
dizer, deixada completamente ao pacienta a
fun~dode determinar o andamento da analise
e a coordsna@o da mathria, motivo pelo qua1
torna-se impossivel a elabora~dosistematica
e isolada dos diversos sintomas a dos vClrios
cornplexos. Em oposi@o bquilo que ocorre corn
o m6todo hipnotico e com o de solicita~bo,o
rnhdico, ernbora em fases s mornentos diversos
do tratamento, apreende a estrutura da neurose
inteira. Para um ouvints sstranho - que ndo &
todavia admissivel durante o desenvolvirnento
das sessdes - a cura analitica saria absolutamente incornpreensivel.
Outra vantagem do m6todo 6 qua ale na
realidade jamais pods falhar. Teoricamsnte,
deve sernpre ser possivel ao paciente produzir alguma id&, se ole aprende a nbo fazer
obje@es sobre sua natureza. Todavia, isso
acontece geralmente em uma Onica situaq50,
situa~8oque, justamsnte por sua singularidade,
6 apta a ser interpretada. Aproximo-me agora
do descri~bode urn fator que acrescenta ao
quadro da psican6lise um carater essential s
tam a maxima importbncia, tanto do ponto de
vista t6cnico quanto teorico.
Em todo tratamento analitico se estabelece, sern nenhuma interven<Bodo mhdico, uma
intensa rela<bosentimental do paciente com a
pessoa do analista, relagio que ndo pode ser
sxplicada por nenhum dado da fato real. Essa
rela~dopode ser positiva ou neqativa, e varia
do enamoramento rnais apaixonado a sensual6
rebelido, ao ressentimentos ao odio mais intenso. Tal fendrneno, ao qua1 darnos brevemente o
noms ds "transfsr6ncia", toma logo o lugar, no
paciente, de SBU desejo de cura e, enquanto
se limita a ser afetuoso e comedido. fornece a
base para a influ&ncia do m6dic0, constituindo
o verdadeiro estimulo afetivo para o trabalho
analitico comum. Mais tarde, quando se torna
clpaixonado ou se transforma em hostilidade,
acaba formando o instrumento principal da
resist6ncia; entdo cessam completamente as
associa@es do paciente, pondo em perigo
o proprio resultado do trotamanto. Todavia,
seria insensate querer evitar esse fendrneno:
sem transfer&ncia nenhuma andise 6 possivel.
NBo se deve, porhm, crer que a analise crie a
transfer&ncia s qus ssta apareGa apenas nela.
A an6lise limita-se a revelar a transferhcia e a
isol6-la; ela & urn FenBmeno humano geral, que

decide sobre o resultado de toda a influbcia
mhdica, e cornumsnte domino at6 as rela@es
de toda pessoa com aqueles que a circundam.
Identifica-se facilmente, em tal fendmeno, o
mesmo fator dinbrnico ao qua1 os hipnotizadores
deram o nome de sugestionabilidade, como
fator que caracteriza a "relacdo"hipnotica e cuja
labilidade e ~mprevisibilidadetamb6m constituiam o defeito do mbtodo cat6rtico. Nos casos
em que a tendhncia 6 transferhncia afetiva
falta ou se tornou totalmente negativa, como
na demhncia precoce e na paranoia, desaparece tambbm a possibilidade de exercer uma
influ&ncia psiquica sobre o doente.
€ indubitCIvel que tarnb&rn a psicanClliss
age por rneio do sugestbo, como todos os
€10, porhm,
outros mbtodos ps~coterap&uticos.
se diferencia destes, enquanto n60 abandona
o resultado do procedimento terap6utico b sugest6o ou 6 transfer&ncia; 00 contrario, serve-ss
deles para impelir o doente a realizar um trabaIho psiquico - a supsra@ode suas rssist&ncias
pela transfer&ncia -, trabalho que comporta
rnodifica@o duradoura do aconomia psiquica
do proprio paciente. A transfer6ncia 6 tornada
consciente a0 doente pel0 analista, e resolvsse quando o paciente adquire a convic<Bo d~
qua, em seu comportamento,determinodo pela

Retrato de Freud feito e m nanquim
por Salvador Dali (1938).

transFer&ncia, ele revlve rela<6esqua prov&mde
suas mais antlgas cargas afetivas dirigidas para
um objeto e pertencentes ao period0 reprimido
de sua infdncia. Por rneio desse trabalho, a
transfer&ncia torna-se o melhor instrumento da
curo analitlca, depois de ter sido a arma mais
importante do resist&ncia.Sua u t i l i q 6 o s seu
desfrute constituem, de todo modo, a parte mais
dificil e importante do t&cn~caanalitica.
Corn o cluxilio do procedimento da livre
associa<do e da correspondente arte da interpreta<do, a psicandise alcan<a urn resultado
que n6o parecia rnuito importante do ponto
de vista pr6tico e que, ao contrbrio, a Ievou a
uma posi~doe a urn significado na realidode
absolutamente novos no campo da cibncia.
Com efeito, tornou-se possival demonstrar que
os sonhos t&m um signiFicado e individuar tal
significado. 0 s sonhos haviam sido considarados na antiguidade cl6ssica corno profecias; a
cibncia moderna, ao contr6ri0, n6o queria saber
nada deles e os abandonava d supersti<do.
declarando-os atos puramente "som6ticos",
e quase um sobressalto da vida psiquica, de
resto subrnersa no sono. Parecia absolut~rnente

irnpossivel que algubm que tivssse realizado
sbrios trabalhos cientificos pudesse revelar-se
depois um "intbrprete de sonhos". Contudo, n60
Ievando em conta tal condenac;do do sonho:
considerando-o, ao contrbrio, corno sintoma
neurdtico n60 comprssndido, da mesma Forrna
que uma idbia delirants ou obsessiva; prescindindo de seu conteljdo evidente e, por fim,
tornando objeto da livre associaqdo coda um
de ssus diversos slernentos, chegou-se a urn
resultado totalmenta diferente. Rs numerosas
associa<bes do sonhador nos revelaram, com
efeito, um fenGmeno ideativo, qua ndo podia
mais ser qualificado corno absurd0 ou confuso e
que equivalio a urn produto psiquico complete;
deste, o sonho manifesto n6o constituia mais
que uma transposiqdo deformada, abreviada 0
ma1 cornpreendida, reduzida a imagens visuais.
Esse conteOdo latente do sonho continha o verdadsiro significado do prdprio sonho, enquanto
o conteljdo manifesto ndo era mais que m6scara, urna fachada, da qua1 podiam tomar impulse as associaqbes, mas ndo a interpretaqdo.
S. Fr~ud
Minha vida e a ps~candlise.

Capitulo quarto

I. P o r q u e os estruturaIistas
s&o fiIi7sofos

0significndo cientifico
do termo "estrutura"

0 termo "estrutura" circula hoje
tranquilamente dentro d o interciimbio
lingiiistico das citncias naturais, das citncias matematicas e das cicncias hist6ricosociais.
Assim, por exemplo, falamos de estruturas logicas e de estruturas linguisticas;
temos em fisica a estrutura nuclear do atomo e, em astrofisica, discorremos sobre a
estrutura do universo; em matemgtica, falase de estruturas de pertenga (nos conjuntos),
de estruturas algCbricas (grupos, relagGes,
corpos, isto C, leis de composigZo), de estruturas espaciais ou topologicas. Temos
ainda a estrutura do corpo humano em ana-

tomia e as estruturas sociais e econ6micas
evidenciadas por sociologos e economistas;
estudamos as estruturas moleculares e as
estruturas quimicas, e assim por diante. Em
linha geral e com cautela, podemos dizer,
nas pegadas de Piaget, que uma estrutura &
um sistema de transforma@5es que se autoregulam.
Em esstncia, uma estrutura C um conjunto de leis que definem (e instituem) um
iimbito de objetos ou de entes (matematicos,
psicol6gicos, juridicos, fisicos, econ6micos,
quimicos, biologicos, sociais etc.), estabelecendo relagGes entre eles e especificando seus
comportamentos elou suas maneiras tipicas
de se desenvolverem.
E isso, em suma, o que se pode dizer
sobre o uso do conceit0 de estrutura dentro
das citncias.
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Mas tambCm existe o uso filosdfico
ou um conjunto de usos filosoficos do conceito de estrutura. Trata-se precisamente
dos usos elaborados por pensadores como
LCvi-Strauss, Althusser, Foucault e Lacan,
que, voltando-se contra o existencialismo,
o subjetivismo idealista, o humanismo
personalista, o historicismo e o empirismo
grosseiramente factualista (com todo o
terror que ele tem pela "teoria"), deram
origem a um movimento de pensamento,
ou melhor, a uma atitude, precisamente a
atitude estruturalista, apresentando soluq6es bem diferentes (das propostas pelas
filosofias citadas) para urgentes problemas
filosdficos relativos ao sujeito humano ou
"eu" (com sua pretensa liberdade, sua
pretensa responsabilidade e seu pretenso
poder de fazer a historia) e ao desenvolvimento da historia humana (e seu pretenso

sentido).
Em poucas palavras, os estruturalistas
pretenderam inverter a direqiio em que
andava o saber sobre o homem, decidindo
destronar o sujeito ( o eu, a consciincia ou
o espirito) e suas celebradas capacidades
de liberdade, autodeterminaqiio, autotranscendincia e criatividade em favor de
"estruturas" profundas e inconscientes,
onipresentes e onideterminantes, isto C, de
estruturas onivoras em relagiio ao "eu". E
isso a fim de tornar cientificas as "ciincias
humanas".
Mas as ciincias humanas "so podem se
tornar ciincias deixando de ser humanas".
E aqui encontramos o ponto de intersecqiio
em que se torna possivel identificar melhor a
atitude estruturalista. Com efeito, o estruturalismo niio se qualifica como um conjunto
compact0 de doutrinas (niio existe uma
"doutrina" estruturalista); ele se caracteriza
muito mais pela polimica comum mantida
pelos estruturalistas contra o subjetivismo,
o humanismo, o historicismo e o empirismo. Podemos dizer assim: o estruturalismo
filosofico C um leque de propostas dispares
que, contudo, encontram sua unidade em
um protest0 comum contra a exaltaqiio do
eu e a glorificaqiio do finalismo de uma hist6ria humana feita ou, de qualquer forma,
guiada ou co-criada pelo homem e por seu
empenho.

de ideias conhecido
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Desenvolvendo-se na Franqa a partir
da dtcada de 1950, o protest0 estruturalista
teve como alvo mais imediato o existencialismo, cujo humanismo (com o papel primario
que ele atribui ao eu "condenado a ser livre"
e criador de historia) C logo acusado, entre
outras coisas, de n5o ser nada cientifico,
antes, pelo contrario, de ser completamente
refratiirio a toda uma sCrie de resultados
cientificos que proclamam inequivocamente
a falsidade da imagem do homem construida
pel0 humanismo existencialista, transmitida
e defendida por todo espiritualismo e por
qualquer idealismo.
De Saussure em diante, a lingiiistica
estrutural mostrou os complexos mecanismos (fonologicos, sintaticos etc.) da
estrutura que t a linguagem, dentro de
cujas possibilidades move-se nosso pensamento; a etnolinguistica (Sapir e Whorf)
mostrou como e em que medida nossa
visio do mundo depende da linguagem que
falamos; o marxismo evidenciou o peso
da estrutura econ6mica na construq5o do
individuo, de suas relaq6es e de suas idkias;
a psicanalise mergulhou nosso olhar na estrutura inconsciente que sustenta os fios dos
comportamentos conscientes de nosso eu; a
antropologia e as citncias etnograficas p6em
a nu sistemas compactos de regras, valores,
idCias e mitos que nos plasmam desde o nascimento e nos acompanham at6 o tumulo.
E uma historiografia renovada, sobretudo
sob os estimulos de Bachelard (C central a
sua idCia de "ruptura epistemologica"), nos
p6e diante de uma historia do saber como
desenvolvimento descontinuo de estruturas
que in-formam o pensamento, a priitica e as
instituiq6es de diversas C ocas e, corn isso,
de segmentos culturais di erentes da historia
do homem.
Diante de tudo isso, diante da lucida
conscicncia do torniquete representado pela
onipresenqa e pela onipottncia de estruturas
psicol6gicas, econ6micas, "episttmicas" ou
"psicol6gicas" e sociais, continuar falando
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de "sujeito" ou "eu" ou "conscitncia" ou
"espirito" livre, responsavel, criativo e construtor da historia, quando n i o i ignorincia,
C brincadeira (da qua1 devemos "sorrir") ou
C um engano, derivado de um antiengano
(que t precis0 desvelar). Desse modo, o
estruturalismo configura-se como a filosofia
que pretende erigir-se com base em nova
consciincia cientifica (lingiiistica, econ6mica, psicanalitica etc.) e que, por seu turno,
traz a conscitncia da redug50 da liberdade
em um mundo sempre mais "administrado"
e "organizado": ele C a conscitncia dos
condicionamentos que o homem descobre
e - digamos - dos obsta'culos que talvez
ele proprio criou para si e cria no caminho
de sua iniciativa livre e criadora.

A

pvoclamaG&o

d a "movte d o

homem"

Para sintetizar, podemos dizer que,
para o estruturalismo filosofico, a categoria
ou idiia de fundo n i o C o ser, mas a rela@o;
n30 6 o sujeito, mas a estrutura.
A exemplo das peqas do jogo de xadrez,
das cartas do jogo de cartas, ou ent5o dos
entes lingiiisticos, matemiiticos ou geomCtricos, os homens n50 tim significado e "n5o
existem" fora das relaq6es que os instituem,
os constituem e especificam seu comportaO
mento. 0 s homens, os sujeitos, S ~ formas
e n i o substincias.
0 humanismo (e "o existencialismo
C um humanismo" - como dizia Sartre)
exalta o homem, mas n5o o explica. 0
estruturalismo, ao contrario, pretende explici-lo. Mas, explicando-o, o estruturalismo
proclama que o homem esta morto.
Nietzsche afirmou que Deus esta morto; hoje, os estruturalistas afirmam que o
homem C que esta morto. E teria sido morto
pelas ciBncias humanas. A cihcia do homem
n i o C possivel sem anular a conscitncia do
homem. Como escreveu Ltvi-Strauss em 0
pensamento selvagem, "o fim ultimo das
ciincias humanas n i o consiste em constituir
o homem, mas em dissolvt-lo".

e o estruturalismo em amfropologia

Nascido em Bruxelas em 1908, mas vivendo depois em Paris, Claude LCvi-Strauss,
depois de ter deixado a Faculdade de Direito,
laureou-se em filosofia em 1931.Desiludido
da orientaqiio idealista da filosofia, LCviStrauss decide dedicar-se a antropologia,
seguindo entZo os seminarios de Marcel
Mauss no Museu Etnogriifico de Paris. E
com Mauss que LCvi-Strauss aprende a considerar o mundo "primitivo" como algo que
nHo tem nada de irracional. Em 1935, indo
ensinar em SZo Paulo, no Brasil, realiza suas
primeiras investigaqdes sobre os "selvagens"

da Amaz6nia e do Mato Grosso. Decisivo,
nessa direqZo de pensamento, foi o encontro de LCvi-Strauss com o estruturalismo
linguistic0 da Jakobson e Trubeckoj. 0
sucesso da lingiiistica estrutural nZo pode,
portanto, lembra LCvi-Strauss, deixar de
interessar as disciplinas limitrofes. Estas
devem ver se a aplicaqio dos mktodos que
levaram ao sucesso da lingiiistica tambCm
as levarii ao sucesso.
Lkvi-Strauss verificou essa hip6tese em
A s estruturas elernentares do parentesco
(1949). Abrindo novas perspectivas, ele
abandonou o estudo monografico e setorial
das relagoes de parentesco nesta ou naquela
cultura, estudo que, por mais longe que
fosse, niio permitira obter leis de validade
universal, capazes de dominar a maior
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(usando estatisticas, conceitos e ticnicas
logico-matemiticas),Livi-Strauss conseguiu
evidenciar relaqdes e estruturas constantes
subjacentes B variedade e B complexidade
diversa dos sistemas de parentesco. Existe,
portanto, urna raziio oculta que guia e estrutura o caos (que o C s6 aparentemente) dos
fen6menos humanos. Com efeito, partindo
da idCia de que "as regras do matrim6nio
e os sistemas de parentesco devem ser considerados como urna espicie de linguagem,
isto C, um conjunto de operag6es destinadas
a assegurar, entre os individuos e os grupos,
certo tip0 de comunicaqiio", e supondo que
"a mensagem seja aqui constituida "pelas
mulheres do grupo que circulam entre os
cliis, as estirpes ou as familias [...I", LCviStrauss conseguiu estabelecer que as regras
de matrim6nio observiveis nas sociedades
humanas "representam modos de assegurar
a circulagiio das mulheres no seio do grupo
social, isto 6, substituir um sistema de relag6es consanguineas, de origem biologica,
por um sistema sociol6gico de aquisiqiio
de parentesco". Em outros termos, o que
LCvi-Strauss demonstra C que "a finalidade
profunda das estruturas segundo as quais
os 'primitivos' constroem suas relaqdes de
parentesco consiste em impedir que cada
clii familiar se feche isoladamente em si
mesmo" .

I/Zml'kantisw~
s e w sujeito t r a n s c e n d e n t a l "

Tal interpretagio das estruturas elementares do parentesco, enquanto de um
lado consegue p6r ordem em urna sCrie
ilimitada de fen6menos B primeira vista
desconexos ou, de qualquer modo, nunca
vistos da perspectiva de um principio unico,
do outro explica a proibi@o universal do
incesto. Essa proibiqiio niio deve ser explicada com argumentaqdes de tip0 biol6gico
ou com razdes morais. Ela C muito mais
consequhcia da estrutura inconsciente e
universal que imp6e a instauragiio das relagdes abertas de parentesco. Desse modo,
o homem passa de urna dimensiio natural
para urna dimensiio cultural. E "se a proibiqiio do incesto e a exogamia tCm fungiio
essencialmente positiva, se a raziio de ser
delas C a de estabelecer entre os homens um
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lago sem o qua1 eles niio poderiam erguer-se
acima da organizaqiio biokgica, a fim de
alcan~ara organizaqiio social, entiio i preciso reconhecer que lingiiistas e soci6logos
niio apenas empregam os mesmos mitodos,
mas se dedicam ao estudo do mesmo objeto.
Com efeito, desse ponto de vista, exogamia
e linguagem tim a mesma funqio fundamental: a comunicaqiio com os outros e a
integraqiio do grupo" .
Essa comunicaqiio com os outros especifica-se no sentido de que a proibiqiio
da uniiio com mulheres mais proximas
"entrega" estas ultimas a homens sempre
mais distantes - e, desse modo, o grupo
se amplia sempre mais. Na realidade, toda
uniiio matrimonial torna outras impossiveis
para a geraqiio sucessiva.
Nesse ponto niio devemos rejeitar urna
quest50 relevante para a pesquisa filosofica:
trata-se do fato de que LCvi-Strauss considera as formas estruturais do parentesco por
ele evidenciadas nHo tanto e n5o so como
instrumentos heuristicos ou modelos corroborados pela experiincia, porCm, muito
mais como formas dotadas de verdadeira
consistBncia ontoldgica. Elas seriam pro-
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dutos variados de urna dotaqiio psiquica
comum e inata da humanidade. Conseqiientemente, os fenbmenos antropol6gicos siio
vistos como material exemplificador que niio
pode deixar de atestar as formas invariaveis
do "espirito humano". Como disse Paul
Ricoeur, o estruturalismo de LCvi-Strauss se
configura desse mod0 como um kantismo
sern sujeito transcendental: ha um inconsciente (de tip0 kantiano e niio freudiano)
formado de categorias, que constituiria a
matriz de todas as outras estruturas.

Ih\

p ~ l & ~ ianti-histovicista
ca

Podemos entiio compreender tambCm a
polimica anti-historicista de Ltvi-Strauss: a
hist6ria niio tem nenhum sentido, nela niio
existe um fim, nem se desenvolve de mod0
continuo e progressivo; o que opera nela siio
estruturas inconscientes e niio homens, com
seus fins declarados e seus objetivos claros,
os quais siio apenas aparincias. Tampouco existe urna lei de progresso que guia a
historia humana em sua globalidade: cada
"zona de historia" tem "seqiitncia pr6prian
e urna "codificaqiio diferencial do antes e do
depois". Niio pode haver na historia transformaqiio real, progresso verdadeiramente
arrebatador e inovador.
Ao contrario, diz LCvi-Strauss, existem
sociedades frias, que niio pensam em se
desenvolver nem pretendem transformar
suas proprias condiq6es de vida. A essas
sociedades frias, que ele identifica em algumas populaq6es primitivas, Ltvi-Strauss
contrap6e as sociedades quentes, ou seja,
as sociedades civilizadas e evoluidas. Em
Tristes tropicos (1955)e tambCm em Antropologia estrutural, ele diri que a vida dos
primitivos t melhor, mais autintica e mais
harmonizada com a natureza do que a dos
povos civilizados.
A aqiio humana C urna aqiio toda regulada pelas poucas normas "formais" que o estruturalismo faz emergir. A hist6ria humana
C como um jogo de xadrez, com peqas que se
deslocam segundo as indicaqdes das regras.
As mais diversas configuraq6es das peqas no
tabuleiro podem parecer arbitrarias e sempre
"novas" para o observador externo que ignora as regras. Mas niio C assim para quem
conhece as regras. E o estruturalista pretende captar as regras que, encastoadas no
"espirito da humanidade", estruturam niio
apenas as configuraq6es da vida social dos
homens, mas tambCm seus produtos mentais.
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Essa tese, ou seja, a idCia de que existem estruturas "psico-16gicasn profundas,
estruturas elementares do pensamento
humano, Ltvi-Strauss demonstra-a, de um
lado, com o exame do pensamento selvagem
e, de outro, com a analise dos mitos. Em
seus estudos sobre os "primitivos", Lucien
Lkvy-Bruhl acentuara os aspectos emocionais da mentalidade dos povos primitivos,
sustentando que encontramos nela urna
quase ausincia de funq6es logicas. Pois bem,
em 0 pensamento selvagem (1962), com
base em rica documentaqiio, LCvi-Strauss
sustenta a falsidade da posi~iiode LtvyBruhl. 0 pensamento "selvagem", diz ele,
n5o t de mod0 algum menos 16gico do que
o pensamento do homem "civilizado", o
que pode ser visto na catalogaqiio que os
"primitivos" fazem dos fen6menos naturais
ou em suas classificaq6es totimicas. 0 pensamento selvagem 6 ordenaqiio da natureza
que revela urna racionalidade bem clara. Da
mesma forma, urna rigida 16gica estrutural
C revelada pelos mitos, analisados por LtviStrauss nos quatro volumes das MitolBgicas
( 0 cru e o cozido, 1964; D o me1 as cinzas,
1966; A origem dos bons modos a mesa,
1968; 0 homem nu, 1972).
0 mito C freqiientemente considerado
como o espaqo da fantasia e da arbitrariedade. Mas LCvi-Strauss afirma que ele t
urna estrutura 16gico-formal que d6 lugar a
produtos (0s mitos) com os quais a mente
humana ordena, classifica e da sentido aos
fenbmenos. Estudados no plano de sua organizaqiio sintitica, desdobrados em seus
elementos e considerados em suas relaq6es,
geralmente binirias, conjuntivas, opositivas
etc. (o her6 e a vitima, o amigo e o inimigo,
o pai e a miie, o cru e o cozido etc.), os mitos
de diversas sociedades, aparentemente diversos e sem vinculaq6es, podem ser agrupados
e ordenados.
0 que LCvi-Strauss faz t "trazer ii luz
n5o tanto o que h i nos mitos [...I e sim,
muito mais, o sistema de axiomas e postulados que definem o melhor c6digo possivel,
capaz de dar significado comum e elaboraq6es inconscientes, inerentes a espiritos, a
sociedades e a culturas escolhidos entre os
mais distantes uns dos outros".
Existe, portanto, a 16gica dos mitos,
que C imanente a propria mitologia. E "0s
esquemas miticos apresentam eminentemente o cariter de objetos absolutos".

Capitulo quarto - 0estrufmralismo

Embora declare n5o ser estruturalista
(e todos os mais conhecidos estruturalistas
declaram que n5o o sao), Michel Foucault
(nascido em 1926) C um dos mais sieni"
ficativos estruturalistas contemporiineos.
Autor do Nascimento da clinica (1963) e,
dois anos antes, de A Histaria da loucura
na e'Doca dassica (1961).
, , Foucault niio
quis escrever uma historia da psiquiatria
entendida como historia das teorias relativas ao tratamento pratico dos doentes
mentais. mas como ima reconstruc50 do
mod0 pouco racional, na verdade, com
que os homens "normais" e "racionais"
da Europa Ocidental deram express50 a
seu medo da n5o-raz50, estabelecendo de
mod0 repressivo o que C mentalmente "normal" e, ao contrario, o que 6 mentalmente
"patologico".
Seja como for, C com As palavras e as
coisas (1966) que Foucault exemplifica, de
mod0 ja considerado classico, a abordagem
estruturalista do estudo da historia. Ele reieita tambCm o mito do progresso: a continui-
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dade na qua1 o homem ocidental pretende
representar seu glorioso desenvolvimento C
continuidade que niio existe. A historia nao
tem sentido, a historia niio tem fins ultimos.
A hist6ria e', antes, descontinua. E, no que
se refere a historia da cultura, ela C informada ou governada por tipicas estruturas
epist&zicas (ou epistemas), que agem no
nivel inconsciente.
Mas o que 6, mais precisamente,
uma estrutura episttmica? Diz Foucault:
"Quando falo de 'epistemas', entendo todas
as relaq6es que existiram em certa Cpoca
entre os virios campos da cihcia. Penso,
por exemplo, no fato de que, a certo ponto,
a matematica foi utilizada para pesquisas
no campo da fisica; de que a lingiiistica,
ou melhor [...I, a semiologia, a citncia dos
sinais, foi utilizada pela biologia (para as
mensagens genkticas); de que a teoria da
evoluq5o p6de ser utilizada ou servir de
modelo para os historiadores, os psicologos e os sociologos do sCculo XIX. Todos
estes s5o fen6menos de rela~oesentre as
citncias ou entre os varios 'discursos' nos
virios setores cientificos que constituem o
que eu chamo 'epistema' de uma Cpoca". E
Foucault chamou a cicncia que estuda tais
discursos e tais epistemas de arqueologia d o
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saber. Essa ciincia "arqueol6gica" mostra
exatamente que niio ha nenhum progress0
na historia, e que niio existe a continuidade
de que se orgulha todo historicismo. 0 que a
arqueologia do saber mostra C uma sucessiio
descontinua de epistemas, com a afirmaqiio e
a decadincia de epistemas em uma historia
sem sentido.

do saber. ocidental
Em As palavras e as coisas Foucault
distingue, na historia do saber ocidental,
tris estruturas episthicas que se sucedem
sem nenhuma continuidade.
A primeira C a que se conservou at6 a
Renascenga; a segunda C a que se imp& nos
sCculos XVII e XVIII; a terceira se afirmou
no sCculo XIX.
Mas o que tipifica essas diversas estruturas epist&nicas, que, por seu turno,
qualificariam tris diversas Cpocas culturais?
Na primeira estrutura, "as palavras tinham
a mesma realidade do que significavam"; o
que as coisas siio pode-se ler nos sinais do
livro da natureza. Assim, por exemplo, pela
forma externa pode-se ver o que C um animal ou uma planta. Igualmente, no caso da
moeda, "0s sinais que indicavam e mediam
as riquezas deviam ter, eles proprios, valor
real. [. ..] Para os economistas da Renasenga
I...], a idoneidade da moeda para medir as
mercadorias e seu poder de troca baseava-se

em seu valor intrinseco". Por volta de fins
do sCculo XVI e principio do sCculo XVII,
porCm, ocorre profunda transformaqiio, no
sentido de que o discurso rompe os laqos
que o uniam as coisas. 0 s sinais diretamente perceptiveis, quando nHo sHo idolos
enganadores, se configuram somente como
pequenos auxilios para que o sujeito que
conhece possa chegar a uma representaqiio
da realidade. Assim, por exemplo, Lineu
n5o classifica mais, como se fazia antes, com
base em sinais que se supunha retratassem
a coisa ("este passaro caqa A noite", "este
animal vive na agua" etc.), e sim com base
na identidade e nas diferenqas a analisar e
descobrir.
Em fins do stculo XVIII, o saber assume novo aspecto: ele niio se dettm nem
se reduz ii representagso do visivel, mas
busca nova dimens20 do real, ou seja, a da
estrutura oculta. 0 pensamento e o saber se
retraem do Bmbito da representa@o visivel
para sondar o das estruturas ocultas. Assim,
por exemplo, C a estrutura da linguagem
ou o sistema gramatical que da sentido i s
palavras; C a funqiio biologics que se torna
o principio da classificaqHo dos seres vivos
na anatomia comparada; niio C o dinheiro,
e sim o trabalho necessario para produzir
um bem que se torna a medida do valor
desse bem.
Siio essas, portanto, as estruturas
e p i s t h i c a s que, de mod0 inconsciente,
estruturaram as praticas discursivas (so
aparentemente livres) dos homens em tris
diversas e descontinuas Cpocas da hist6ria
do saber no Ocidente.
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ensinar ao sujeito a verdade que lhe escapa
e que o imobiliza na repetigiio. E somente
reconhecendo a verdade do discurso do
inconsciente C que o sujeito "6 restituido
2 plenitude da dimensiio historica de sua
existincia. Se o psicanalista conduz o sujeito
a algum lugar, C para urna decifragiio que
pressup6e urna 16gica j i no inconsciente".

Levantando-se contra a tendencia que a
psicanalise, especialmente a norte-americana, passou a manifestar depois de Freud, isto
6, a tendencia de readaptar os individuos B
ordem existente, Jacques Lacan (1901-198 1)
quis praticar a via do "retorno a Freud" e ao
Necessidade,
"espirito" dos ensinamentos de Freud. Freud
demanda, desejo
"assumiu - escreve Lacan na Intervenpio
sobre a transfergncia (1952) - a responsabilidade de nos mostrar que ha doengas que
0 conceit0 de desejo C ponto central na
falam, e de nos fazer entender a verdade do
teoria de Freud. Mas Lacan considera que
que dizem [...I ".
Existem, portanto, doenqas que falam. ele C ainda muito impreciso. E 6 por isso
E o inconsciente que fala porque sofre e, que tenta compreende-lo, colocando-o em
quanto mais sofre, mais fala. E a fungiio da contato com a necessidade e a demanda.
A necessidade i essencialmente um
analise niio C a de restabelecer urna relaqiio
entre o sujeito e a realidade, e sim muito fato fisiol6gico (necessidade de hgua, de ar,
mais fazer com que o sujeito consiga com- de agucar). A necessidade C satisfeita pel0
preender a verdade do inconsciente. 0 Id objeto que alcanga. E bem verdade que,
("Ca", diz Lacan) fala. Mas o discurso dele entrando nas redes da linguagem (simboC indecifravel para o sujeito consciente: "e' lica), a necessidade nunca se encontra em
estado puro, pois a ela podem se misturar a
o discurso d o Outro".
0 inconsciente fala e, por isso, "o demanda e o desejo.
Mas o que C a demanda? Ela, "C deinconsciente esta estruturado como urna
linguagem", ou seja, funciona como lingua- manda de presenga e de ausencia. E, antes
gem estruturada. Consequentemente, se o Id de mais nada, urna demanda de amor". A
funciona como linguagem estruturada, "a demanda C um apelo dirigido ao Outro.
Entretanto, frequentemente a demanda
linguistica pode nos servir de guia, j i que
esse C o papel dela no ipice da antropologia apresenta-se mascarada pela necessidade. E
contemporhea, e diante da qua1 niio pode- quem niio sabe reconhecer esse mascaramento pode at6 responder B necessidade, mas
mos permanecer indiferentes".
Claro, Freud n i o conhecia a linguistica niio responde a solicitagiio de amor. Assim,
estrutural. No entanto, afirma Lacan, ele se por exemplo, quando a crianqa pede um
comportou como linguists. E esse seu mod0 doce, parece estar exprimindo urna necesde trabalhar encontraria sua express50 mais sidade, enquanto, frequentemente, trata-se
flagrante na afirmagiio da estrutura grama- de urna demanda de amor dirigida a miie:
a crianqa pede o doce, mas o que quer i o
tical do sonho.
Por isso, a psicanalise ensina o sujeito amor. A mie pode recusar-lhe o doce, mas,
a reconhecer as folhas em branco de sua com um abraqo, dar-lhe o amor. PorCm
historia. Escapa ao sujeito a verdade de tambCm pode dar-lhe o doce, negando-lhe o
sua propria historia: o Ego e o Id estio amor. TambCm pode acontecer, ainda, que a
desconectados. 0 objetivo da anilise C o de demanda de amor seja sempre desconhecida,
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ainda que sejam satisfeitas as necessidades
da crianqa. Quando isso ocorre, a crianqa
n i o amada rejeita o alimento com que a
empanturramos.
Ela o rejeita porque n i o C acompanhada de amor, procura-o e n i o o obtCm,
recebendo em seu lugar aquela "papa asfixiante". A m5e "confunde seus cuidados
com o dom de seu amor". E, assim, a crianqa
nutrida recusa o alimento. E comeqa aquilo
que se chama "anorexia mental", que n i o
raramente se conclui com o suicidio. A necessidade. Dortanto. C um fato substancialC demanda
mente f i ~ ~ ~ 1 6 ~Ai cdemanda
o.
de amor.
E o desejo? 0 desejo n i o C demanda de
amor; altm disso, ele nao se satisfaz com um
objeto, como se fosse uma necessidade. Escreve Lacan: "0 desejo do homem C desejo
do Outro". Ele, comenta Palmier, C desejo
de outro desejo, C desejo de fazer o outro
reconhecer seu pr6prio desejo.
Nos ultimos anos de sua vida, Lacan
n i o ocultava seu pessimismo lucido. N i o ha

receitas para a vida, repetia ele. "0 homem
6 dilacerado pela sua condiqio. N i o existem
receitas que o reconciliem de mod0 nenhum
com coisa nenhuma". 0 que se pode esperar? "Absolutamente nada. N i o h i nenhuma espCcie de esperanqa. Pelo menos eu n i o
tenho". E n i o ha esperanqa de se alcanqar
uma teoria que "atribua um lugar precis0
e definitivo a cada um dos elementos entre
os quais o homem C dilacerado".
Ainda nos ultimos anos de sua vida,
tambem C interessante notar que Lacan
confessava ter perdido seu duelo mais importante, o duelo corn a Igreja catolica. "A
estabilidade da religiiio vem do fato de que o
sentido C sempre religioso". Afirmava ele que
a religiiio "C feita precisamente para curar os
homens; ou melhor, feita de proposito para
que niio percebam o que niio vai bem". 0
"sentido" C sempre religioso. Por isso, a religiiio vence no confront0 com a psicanalise:
esta, com a descoberta do inconsciente, ilumina a dispersiio do sentido e as dilaceraqaes
incomponiveis do ego.

Capitulo quarto - O estruturalismo

da antropologia estrutural
De que modo a ontropologio estruturol
consegue mostrar umo ordem por trds do
COOS.

Este livro [0 cru a o cozido] se prop&
mostrar como categorias empiricas, quais cru e
cozido, fresco e podre, molhado e queimado
etc., definiveis com precisdo por meio da simples obsenqdo etnogr6fica e assumindo toda
vez o ponto de vista de urna cultura particular,
podem apesar de tudo servir como instrumentos
conceituois para fazer ernergir certas nogbes
abstratas e concaten6-las em proposigOes.
R hip6tese inicial requer, portanto, que nos
situemos logo no nivel mais concreto, ou seja,
no seio de uma populagdo, ou de um grupo de
populagbes suficientementevizinhas no que se
refers ao hdbitat, 6 historia e 6 cultura. Todavia, embora sendo taxativa, essa precaqdo
metodologica ndo pode dissimular ou limitar
nosso projeto. Por meio de um exiguo numero
de mitos, tirados de sociedades ~ndigenasque
nos servirdo como laboratorio, realizaremos
uma experi6ncia que, em caso de sucesso, ter6
um porte geral, uma vaz que esperamos dela
que demonstre a exist6ncia de uma Iog~cadas
qualidodes sensiveis, rastreis suas linhas de
desenvolvimento e manifests suas leis.
Partiremos de um mito, proveniente de
umo sociedade, e o analisaremos primeiro
recorrendo ao contexto etnogr6fic0, depois a
outros mitos da mesma sociedade. Estendendo
progressivamente a pesquisa, passaremos antdo a mitos origindrios de sociedades vizinhas,
tendo o cuidado de situar tamb6m esses mitos
em seu contexto etnogr6fico particular. Pouco a
pouco chegaremos a sociedades mais distantes, mas sempre corn a condigdo de que, entre
umas 5 outras, sejam tragadas, ou pelo menos
possam sar razoavelmentepostuladas, relag6es
reais de ordem historic0 ou geogr6fica. Nests
obra serdo descritas apenas as primeiras etapas dssta longa viagsm atrav&sdas mitologias
indigenas do Novo Mundo, viagem que comega
no cora@o da Am&rica tropical e que, como prevemos, nos levar6 at& as regibes setentrionais

da Ambrica do Norte. Contudo se, do inicio ao
fim, o fio condutor 6 constituido por um mito dos
indios bororo do Brasil central, a razdo disso
ndo deve ser procurada nem nos hipoteses de
qua esse mito seria mais arcaico do qua outros
que estudaremos a seguir, nem no fato de que
o julgarernos mais simples ou mais complete. As
causas que o impuseram antes Oi nossa atengdo
sdo amplamenta contingentes. E se tivermos
desejado que a exposigdo sintQtica reproduzisse do modo mais aderente possivel o trabalho
analitico. & porque nos pareceu qua, por esta
caminho, a ligagdo intima que em semelhantes
matbrias nos parece intercorrer entre o aspscto
empirico e o sistem6tico teria emergido ainda
melhor se o m&todo seguido tivesse comegado
por atest6-la.
Como tentaremos mostrar, o mito bororo,
que ser6 doravante designado com o nome de
mito de referGncio, ndo & mais que uma transformagdo mais ou menos profunda de outros
mitos provenientes tanto do masma sociedade,
como das sociedades vizinhas ou distantes.
Teria sido Iegitimo, portanto, escolher como
ponto de partida um representantequalquer do
grupo. Sob este aspecto, o interesse do mito de
refer6ncia ndo depende de seu car6ter tipico, e
sim muito mais de sua posigdo irregular no seio
de um grupo. Com efeito, para os problemas
de intsrpretagdo que Ievanta, tal posi~do6 um
estimulo particular para a reflexdo.
Devemos tamer qua, mesmo assim precisada, nossa tentativa incorra em objegbes
preconceituosas por parte dos mitografos e
dos especialistas da RmBrica tropical. €10, com
efeito, ndo se deixa circunscrever nos limites
territoriais ou no Bmbito de uma classificagdo.
De qualquer modo que a considersmos, nossa
pesquisa desenvolve-se como uma nebulosa,
sem jamais reunir de modo duradouro ou sistem6tico a soma total dos elementos aos quais
a propria substdncia atinge, no convicgdo de
que o real Ihe servir6 de guia e Ihe mostrclr6 um
caminho mais seguro do qua os que ela teria
podido inventar. A partir de um mito escolhido,
talvez arbitrariamente, mas em todo caso em
virtude do sentimento intuitivo de sua riquaza
e de sua fecundidode, pois analisado segundo
as regras estabelecidas nas obras precdantes,
nos constituimos para coda sequ&ncia o grupo
de suas transformagbes, tanto dentro do proprio
mlto, como elucidando as relagbes de isomorfismo entre sequ6ncias tiradas dos v6rios mitos
provenientes da rnesma popula@o. Assim nos
elevamos j6, do consideragdo de mitos particulares, b de certos esquemas condutores que se
ordenam sobre um mesrno eixo. Em cada ponto
desse eixo, marcado por urn esquema, tragamos
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entdo perpendicularmente, se assim sa pode
dizer, outros e~xosque resultam da mesma
operasdo, mas realizada ndo mais sobre mitos
de uma so populagio, aparentemente todos
difsrentes, e sim sobre os que apresentam tais
analogias com os prime~ros,ainda que provenham de populaq3es vizinhas. Por conseguinte,
os esquemas condutores se simplificam, se
enriquscem ou se transformam. Cada um origina
novos aixos - perpendiculares aos precedentes
sobre outros planos - onde logo se inserirdo,
gracas a duplo movimento prospective e retrospectivo, sequ&ncias tiradas tanto de mitos
provenientes de populac6es mais distantss,
como de mitos em urn primeiro tempo deixados
de lado porque pareciam inljteis ou impossivels de Interpretor, ainda que pertencessem a
povos jb estudados. Portanto, b medida que a
nebulosa se sstends, seu nircleo se condensa
e se organiza. Filamantos esparsos soldam-se,
certas lacunas sdo presnchidas, novas conex6es
se estobelecem, algo que se assemelha a uma
ordem transparece por tr6s do coos. Como ao
redor de uma molBcula germinal, algumas sequhcias ordenadas em grupos de transforma@es
v&m se juntar ao grupo rnicial, reproduzindo sua
estrutura e suas datermina@es. Nasce um corpo
multidimensional, cujas partes centrais revelam
a organizacdo, enquanto ao redor reinam ainda
a incerteza e a confusdo.
C. l&-Strouss,

0cru e o cozido.

Lkvi-Strauss durante u m discurso
na Acadkmie Fran~aise,e m 1974.

da antropologia
estrutural
Rssim corno a Fonologia rscusa sstudar
os tsrmos como sntidadss indspsndsntss
e, pondo a otsng6o sobrs a andlise das
r s / a @ ~ sntrs
s
tsrrnos, introduz a no@o d~
sistema, tornbCm a ontropologio sstudo os
fsn6menos, inserindo-osdentro ds rsdss ds
rsla@es, dsntro de sisternas que Funcionom
como umo "espQcisds linguagsm". "NinguBm
contestord qus a antropologio reljna, em sau
proprio compo, pel0 msnos olguns ds tois
sistemos ds sinois (ritos simbolicos, f6rmulos
ds cortesio stc.), aos quais sa ocrescsntom
mutos outros: linguagsm mitica, sinois orois
s gsstuois ds que ss comp6e o ritual, rsgros
ds rnotrimbnio, sisternas ds parsntssco, Isis
consustudintrrias, csrtas modalidodss de
trocas sconbmicos".

0que 6, portanto, a antropologia social
NinguBm, parece-ma,esteve mais proximo
de defini-la - embora apenas por preteriq30
- do que Ferdinand de Saussure quando,
apresentando a linguistica como parte de uma
ci&nciaainda por nascer, reservo a esta irltima o
nome de semiologia, e Ihe atribui, como objeto
de estudo, a vida dos sinais no seio da vida
social. Ele proprio, por sua vez, ndo antecipava talvez nossa adesdo, quando, na ocasido,
comparava a linguagem "B escritura, ao alfabeto
dos surdos-mudos, aos ritos simbolicos, 6s f6rmulas de cortesia, aos sinais militares etc."?NinguBm contestor6 que a antropologia reuna, em
seu proprio campo, pelo menos alguns de tais
sistemas de sinais (ritos simbolicos, formulas de
cortesia etc.), aos quais se acrescsntam muitos
outros: linguagem mitica, sinais orais e gsstuais
de que se comp6e o ritual, regras de matrim6nio, sistemas de parentesco, leis consuetudinbrias, outras modalidades de trocas econ6micas.
Entendemos, portanto, a antropologia
como a inquilina de boa-fB daquele campo
da semiologia que a linguistica ainda ndo
reivindicou como proprio; e na espera de qua,
ao menos para certos sstores desse campo,
ndo se constituam cihncias especiais dentro da
antropologia.
Todavia, 6 necessbrio precisar a defini@o
que demos de duos maneiras.
Rntes de tudo nos apressaremos a reconhecer que alguns fatos que acabamos de
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citar sdo tamb&m de compet&ncia de ci&ncias
particulares: economia, dirsito, ci&ncia politica.
Todavia, tais disciplinas consideram principalmente os fatos que estdo mais proximos de
nos e, portanto, que apresentam para nos um
interesse privilegiado. Digamos que a antropologia social os considera tanto em suas manifestasbes mais distantes, como no perspectiva de
sua expressdo mais geral. Deste ultimo ponto
de vista, elo ndo pode fazer nada de util sem
colaborar intimomante com as ci&ncias sociais
particulares; mas estas ultimas, de sua parte,
ndo poderiam pretender a generalidade, a ndo
ser graps 00 concurso do antropologo, o unico
que 6 capaz de citar suas verificas6es e inventdrios, procurando torn6-10s completes.
R segunda dificuldade & mais shria; com
efeito, podemos nos perguntar se todos 0s
fenBmsnos, pelos quais a antropologia social
se interessa, apresentam de fato o car6ter de
sinais. lsso & bastante claro para os problemas
qua estudamos mais freqijentemente. Quando
consideramos certo sistema de crensas - digamos o totemismo -, certa forma de organizasbo
social - clds unilineares, matrimhi0 bilateral -,
o problema que nos colocamos & justamente: "o
que significa tudo isso?"e, para responder, nos
ssforcpmos por troduzir, em nossa linguagem,
rsgras primitivamente dadas em linguagem
diversa.
Mas isso vale tambhm para outros aspectos da realidade social como a instrumentas60,
as thcnicas, os modos de produq3o s de consumo? Pareceria que aqui se tenha o que fazer
com objetos, ndo com sinais, dado que o slnal,
conforms a c6lebre definisdo de Peirce, & "aquilo que substitui alguma coisa para algu8mM.0
que substitui, portanto, urna lasca de pedra, e
para quem?
A objqdo & v6lida ate certo ponto, e explica a repugn6ncia que alguns experimentam
ao admitir, no campo da antropologia social,
FenBmenos que dependem de outras ci&ncias,
corno a geografia e a tecnologia. 0 termo antropologia cultural &, portanto, oportuno para
distingu~ressa parts de nossos estudos, e para
salientar sua originalidode.
Todavia, 6 bem conhecido - e t&-lo estabelecido de acordo com Malinowski foi um
dos titulos ds gloria de Mauss - qua, principalmsnte nos sociedadss de qua nos ocupamos,
mas tarnb6m nas outras, esses setores estdo
prenhss de significado. Por tal aspecto ales ja
nos concernem.
Finalmente, a intens60 que se esgota,
que inspira nossas pasquisas, transforma em
medida suficientementeampla o objeto. Certas
t6cnicas tomadas isoladamente podem apare-

cer como um dado absolute, desafio historic0 ou
resultado de um cornpromisso entre as necessidades do homem s as constris6es do ambiente.
Mas, quando as situamos no inventbrio geral
da sociedade que a antropologia se ssforc;a
para construir, elas aparecem sob uma luz
nova, pois as imaginamos como o squivalente
de outras tantas escolhas, qua toda sociedade
parece fazer (exprsssdo cBmoda, que deve ser
despojada de seu antropomorfismo), dentro de
urna dada gama de possiveis dos quais fixaremos o elenco. Em tal sentido compreende-sa
como certo tipo de lasca de pedra pode ser um
sinal: em um context0 determinado ole substitui,
para o observador capaz de compreender seu
uso, o utensilio d~feranteque outra socisdade
ampregaria com os mesmos fins.
Portanto, tambhm as t&cnicasmais simplss
de urna socisdads primitiva qualquer assumem
o car6ter de um sistema, analis6vel nos termos
de um sistema mais geral. 0 modo com que
certos elementos do sistema foram reunidos e
outros excluidos oermite entender o sistema local como um conjbnto de escolhas significativas,
compativeis ou incompativeis com outras escoIhas, que toda sociedade, ou toda fase ds seu
desenvolvimento, viu-se induzida a operar.
C. lbvi-Strouss,

Elogio da antropolog~a,
em Rap, historia
e outros estudos de ontropologio.

0 0 estruturalismo "explicd'
a morte do homem

"0mundo comegou sem o homem e
terminor6 sem ele". E o esfor<o do homsm Q
openos mdquino que desogrega umo ordem
originario no dire@o ds umo in6rcio que "um
dio sera definitive ".
0 mundo comesou sem o homem e terminor6 sem ela. Rs institui~bes,os usos e os
costumes que por toda a vida cataloguei e
procurei compreender s6o urna floresc&ncia
passageira de uma criasdo em rela(do 6 qua1
eles n6o t&m nenhum sentido, a n6o ser talvez
o de permitir que a humanidads sustente seu
papal. Embora esss papel ssteja bem longe de
Ihe conferir um lugar independents, e embora
o esforso do homam - apesar do cond~nado
- seja o de opor-se em v6o a uma decad&ncia
universal, aparece tambbm sle como m6quina
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talvez mais aperfei<oadado que as outras, que
trabalha para a dssagrega<dode uma ordem
originaria e precipita urna mat&ria poderosamente organizada na dirqdo de uma in6rcia
sempre maior, e que um dia sera definitiva.
Desde que comecou a respirar e a sa alimentar at& a inven~dodas m6quinas atdmicas e
tarmonucleares, passando pela descoberta do
fog0 - e salvo quando sa reproduz -, o homem
ndo fsz mais que clissociar alegrements bilhdss
de estruturas para reduzi-las a um estado em
que nbo sdo mais suscetiveis de integra~do.
Sem duvida, construiu cidades e cultivou campos; mas, se pensarmos bem, essas coisas
sdo tambbm maquinas destinadas a produzir
inbrcia em um ritmo e propor<do infinitamante
mais elevados do que a quantidade de organiza~boque implicam. Quanto bs cria~desdo
espirito humano, seu sentido exists apenas
am relaq3o ao homem e se confundirdo no
desordem quando ale desaparecer. De mod0
que a civiliza@o, tomada em seu conjunto, pods
ser definida como mecanismo prodigiosamenta
complexo em que seriamos tentados a ver a
possibilidade oferecida a nosso universo de
sobreviver, se a fun$dodela ndo fosse a de fabricar aquilo que os fisicos chamam de entropia,
isto &, inbrcia. Toda palavra trocada, toda linha
impressa estabelecem uma comunicaqdo entre
dois interlocutores, tornando sst6vel um nivel
qua antes era caracterizado pela falta de informa<doe, portanto, de uma organizqdo maior.
Mais que antropologia precisariamos chamar
de "entropologia" esta disciplina destinada a
estudar em suas manifestag%s mais elevadas
este process0 de desintegra~Bo.
Todavia, eu existo. Ndo certamente como
individuo; porque o que sou eu, sob esta rela$30, a ndo sar a aposta a cada instants damfiada, da luta entre outra sociedade formada
de algurn bilhdo de c&lulas nervosas reunidas
no formigueiro de meu crdnio, e meu corpo que
Ihe serve como robd? Nem a psicologia nem a
metafisica nem a arte podem servir-me como
refugio, mitos doravante passiveis, tamb&m por
dentro, ds uma sociologia de urn novo tipo que
nascerd um dia, e que ndo sera para eles mais
ben&vola do que a outra. 0Eu ndo & apenas
odioso: el@ndo tem lugar entre um "nos" e
um "nada". E se finalmente escolho este "nos"
embora reduzido a urna apar&ncia, 8 porque,
para ndo destruir-me - ato que suprimiria as
condi@es de op@o -, n60 tenho mais que uma
irnica escolha possivel entre esta apar&ncia e
o nada. Ora, basta qua eu escolha para que,
por causa dessa propria escolha, eu assurna
sem reservas minha condiGBo de homem: lib@rondo-me assim de um orgulho intelectual do

qua1 mqo, pelo seu objeto, toda a vaidade,
aceito tambtsm subordinar suas pretensdes
ds exig&ncias objetivas do libera@o de uma
multiddo para a qua1 os meios de tal escolha
sdo sempre negados.
C. I&-Strauss,
Tr~statropicos

i uma invan~6oracanta,
cujo fim ast6 proximo
Escreve Foucault: "Rntes do fim do sQculo
M/III o homsm ndo existio, assim como ndo
existiom o pot&ncio do vido, o fscundidade
do trobolho, ou o sspessura historico do
linguogsm. i umo crioturo rscmtissima a
qus o demiurgio do sober Fabricou com suos
mdos, ha menos de duzentos onos ou mois".
E "tolvez ssu fim esta proximo".

Uma coisa em todo caso 5 certa: o homem
ndo Q o problema mais antigo ou mais constante
posto a0 saber humano. Tomando uma cronologia relativamente breve e uma circunscri~dogeogrCIfica rsstrita - a cultura europhia do s&culo
XVI em diante - podemos estar certos de que
o homem nela constitui uma inven@o recente.
NBo & ao redor dele e de seus segredos qua,
por muito tempo, obscuramente, o sabervagou.
De fato, entre todas as muta@es que alteraram
o saber das coisas e de sua ordem, o saber das
identidades, das diferen~as,das caracteristicas,
das equival&ncias, das palavras - em sumo,
no meio de todos os episodios desta profunda
historia do Mesmo- apenas um, aquele que se
iniciou h6 um s&culo e meio e que talvez esteja
se fechando, deixou aparecer a figura do homem. NBo se tratou da libsrta@o de uma dnsia
milenar, do acesso 6 objetividade daquilo que
por longo tempo havia permanacido preso em
f&s ou filosofias: foi o efeito de uma mudan~a
nas disposi@es fundamentais do saber. 0
homem B uma invsn<Bode que a arqueologia
de nosso pensamanto mostra facilmente a data
recente. E talvez o fim prbximo.
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Se tais disposig6es tivessem de desaparecer como apareceram, se, como consequ&ncia
de algum evento do qua1 podemos no maxim0
pressentir a possibilidade, mas do qua1 ndo conhecemos por ora nem a forma nem a promessa,
se precipitassem, como na virada do s&culoXVIII
aconteceu para o papel do pensamento cl6ssico, podemos sem mais apostar que o homem
seria eliminado, como um rosto de areia sobre
a orla do mar.
M. Foucault.
Rs palovras s as coisas.

"Freud sempre
faz uma analise
ds tipo linguistico"
"0inconscients estd sstruturodo como
umo linguagsm. [. ..] Ds resto, isso 6 avidsnts
a todo oqusle qus ss di?ao trabalho de abrir
umo obro ds Freud".
Em nossa prdxis tudo funciona no ordem
simbolica, e podemos observar que das palavros, e sobretudo de palavras ditas em tois
condi@%s, seja impossivel que saia alguma
coisa de verdadeiro; motivo pelo qual, se
delas sai alguma coisa de eficaz, & provavel
que manejar a palavra queira dizer agitar um
registro importante, um registro que em geral
ndo & manejado de modo rigoroso; queira
dizer, enfim, fazer intervir o quanto pode hover
de mais tipicamente origin6rio no Bmbito da
linguagsm. Sem dGvida, a linguagem & algo
j6 estruturado; a Sartre agrada defini-la como
o prdtico-inerte, isso faz parte de sua filosofia, e nbo vejo inconvenientes nisso. Todavia,
para mim 6 extremamente necess6rio solientar
que as estruturas fundamentais da linguagem
- as qua encontro no plano da mais moderna
an6lise linguistica, ou aquelas, por axemplo,
da formaliza@o Iogica - sdo como as proprias
coordenadas que me permitem captar tudo o
que acontece no plano do inconsciente, ou seja,
elas me permitem dizer que o inconsciente est6
estruturado como uma linguagsm. E ndo se trata

de urna analogia; quero justamente dizer que
sua astrutura 6 a do linguagem. De resto, isso &
evidente a todo aquele que se d& ao trabalho
de abrir uma obra de Freud: em qualquer nivel.
quando realiza uma an6lise do inconsciente,
Freud sempre faz uma an6lise de tipo linguistico.
Rntes que a nova linguistica nascesse, Freud j6
a havia inventado. 0Sr. perguntou am que eu
me distingo de Freud: eis, justamente nisto, no
fato de que eu conhqo a linguistica. €la ndo
a conhec~a;ndo p6de, portanto, perceber qua
aquilo que fozia j6 era linguistica, e a ljnica
diferenga entre sua posi@o e a minha est6
no fato de que eu, abrindo um livro dele, digo
imediatamente: isso & linguistica. Posso dizer
isso porqua a Iinguistica surgiu poucos anos
depois da psicanalise. Saussure a comagou
pouco depo~squa Freud, no Intsrprstaq50 dos
sonhos, havia escrito um verdadeiro e proprio
tratado de linguistica. Esta & a minha "distBncia"
em relagdo a Freud [...I.
P. Caruso,
Di61ogos corn lQvi-Strauss,
Foucault, lacan.

como descoberta
do sujeito
Fl fase do descoberta do sujeito, ou, em
outro nivel, do imaginbrio, eu a caracterizei
como "sstdgio do aspslho". Essas refer6ncias
t&m para mim importBncia biologics. Quero dizer
que, se se I& bem meu breve artigo intitulado
justamente Estagio do sspalho, o Fundamento
do captura por meio da imagem especular, por
meio do imagem do semelhante, e seu car6ter
de cristaliza@o cativante, aquilo que se chama
de cristaliza<donarcisista do homem, est6 em
um fato biologico, ligado aos fatos biologicos
que Bolk descreveu como prematuragdo do
nascimento, corno, por assim dizer, atraso, manutengdo da constitui@o anat6mico-ambrional
no vertebrado que 6 o homem. 0 cortex cerebral & um cortex embrional, e 6 especifico do
anatomia cerebral do homem (de sua anatomia
neurologica). 0est6gio do "espelho" deve ser
entendido em urna acep(;do biol6gica.
R partir do momsnto qus sstamos sobrs
ssts tsrrsno, pods ssclarscsr-meo qus entsnds
prscisomsnts por "dsscsntrog60 do sujeito"?
Jamais escrevi coisa semelhante. Falei,
com Freud, de Spaltung, de divisdo do sujeito.

Primeira parte - C i a ~ c i a shumamas,

psicanAlise, estruturalismo

que se pods dizer que seja a propria base
daquilo que & mais fundamental no homem,
ou seja, a crenp. A crenp i: sempre, ao mesmo tempo, um ndo crer em alguma coiso. Este
Sel muito bem d~sso.Trata-se na reahda- "fender-se"do sujeito, absolutamsnte esssncial
de ds um "fsndsr-se"do suje~to.Para enunclar p r a o proprio sujsito, i: algo t6o ligado a nossa
estas teorlas me fundaments, como sempre, so- experi&nciaquotidiana que talvez valha a pqna
brs uma exper~&nc~a
clinlca. NBo h6 necessidade promover uma topologia que o explique. E o
de recorrer a Frsud para percaber o fsn6meno qua procuro fazer, em torno dsla cristalizei topslo qua1 urn suje~toQ c a p , sobre um un~co das as minhas referhcias (por exemplo, a que
s ~d&nticaponto de lmport6ncla nodal, de ter chamei de faixas de Moebius permite explicar
duos verdadetras s prdprlas s&ries de defesas, coisas interessantissimas). Tanto que termino
das quals uma dsrlva do fato da admt~reste me perguntando se aqui de fato ndo toco a
panto camo resolv~dosm um certo sent~do,e a substbncia do fen6meno.
outra sQr~e,
exatamente paralela a prmelra, em
P. Caruso,
sentIda d~ametralmente
oposto. Cada s&r~e
tsm
Didlogos corn IQvi-Strauss,
Foucault, lacan.
sua prollfsra~do.Tal sxperlisncla & too corrmte
Mas muitos, falando d a t a sua teoria, a
entendem como substancial 'cfescentrag30''.Por
exemploSartre, na mtrevistaqua deupara o "Flrc".

DESENVOLVIMENTO
DAS CIENCIAS
MATEMATICAS
E F~SICO-NATURAIS
NO SECULO xx

"Aquele a quem a boa sorte permitiu cooperar
para a constru@o do edificio da ci6ncia exata,
encontrara sua satisfa@o e intima felicidade, com
o nosso grande poeta Goethe, na consci6ncia de
ter explorado o exploravel e de ter venerado silenciosamente o inexploravel".

Max Planck
"A liga@o entre fisica e politica e a tecnica. A politica baseia-se no poder, o poder baseia-se nas
armas, e as armas na tecnica".

Max Born
"No campo daqueles que procuram a verdade na"o
existe nenhuma autoridade humana. Todo aquele
que tentar ser o magistrado sera envolvido pelas
risadas dos deuses".
Albert Einstein

Capitulo quinto

Logica, matematica, fisica e biologia no seculo XX
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P\"pesquisa
sobve os fi,tndawwntosn

e a descobevta

da "antinomia das classesI1

Ora. exatamente no ~ e r i o d oem aue
Peano tiabalhava em se; projeto, h a h a
estudiosos como Frege e Cantor que, niio
convencidos da "naturalidade" da base
constituida ~ e l aaritmitica.' Drocuravam
conduzir a pr6 ria aritmitica a uma base
ainda mais pro unda, reduzindo o conceito
de numero natural ao conceito logic0 de
classe, de mod0 que a 16gica das classes
apresentava-se como a teoria mais adequada
para a investigaqio sobre os fundamentos
da matemitica. Essa idkia, ou seja, o fato de
que a definiqiio de numero possa ser dada em
termos de classes (Frege e Russell) ou, para
recorrer a Cantor, em termos de conjuntos,
sem ser capazes de "contar" os elementos
dessas classes ou conjuntos, encontra sua
mais clara expressiio na obra que Bertrand
Russell publicou em 1903, os Principios da
matematica. onde ele sustenta sua convicc5o
de que "a Aatemitica e a 16gica s5o idtiticas" e de que "toda a matemitica pura trata
exclusivamente de conceitos definiveis em
termos de um numero muito pequeno de
conceitos 16aicos fundamentais".
~ussell>laborouas teses desse livro por
meio do contato com a obra de Frege e do
conhecimento da ttcnica 16gica de Peano, o
qual se empenhou no grandioso programa
de construqiio efetiva de toda a matemitica
a partir da 16gica, programa que Russell
realizou juntamente com Alfred N. Whitehead nos trCs grandes volumes intitulados
Principia mathematics, publicados entre
1910 e 1913.
Foi por esse mod0 que Russell procurou levar a efeito a intenqiio de Frege de
construir toda a matemitica sobre bases
16gicas. Nesse meio tempo, ou seja, entre
I

P

Como vimos no capitulo dedicado
ao desenvolvimento das cihcias no sCculo
XIX, um grupo de matematicos geniais,
de Cauchy at6 Weierstrass, empenhara-se
em um programa de rigoriza@o conceitual
das noq6es fundamentais do cilculo infinitesimal (limite, infinittsimo, continuidade,
infinito matematico etc.). Esse programa,
com Weierstrass e sua Escola, chegou ao que
foi chamado de "aritmetizaqiio da analisen,
isto 6, A reduqiio dos conceitos fundamentais
da analise (a matematica que tem como
ponto cardeal a teoria dos "numeros reais")
aos conceitos da aritmttica (a matematica
que tem como ponto cardeal a teoria dos
numeros inteiros positivos, isto 6, dos numeros naturais e, por extensiio, dos numeros
racionais). Ora,'dado que era sabido que a
geometria podia ser reconduzida a anilise
(por meio das operaq6es que constituem a
geometria analitica), a aritmitica (a qual,
precisamente, era reduzida a anilise) veio a
se configurar como "base natural" de todo
o edificio matematico.
Tal process0 de reduqiio de toda a matematica 2 aritmCtica encontrou seu ponto
culminante na obra de Peano que, em 1899,
prop6s sua j6 cl6ssica axiomatica da aritmCtica elementar. 0 sistema axiomatic0 de
Peano consta de cinco axiomas, formulados
com a ajuda de tr& primitivos, que siio:
numero, zero, sucessor imediato de.
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1901 e 1902, Russell pusera em crise a logica
das classes e, com isso, atingira no coraqiio
a fundamentag50 da aritmitica que Frege
efetuara, precisamente com base na 16gica
das classes. Isso ocorreu com a descoberta
de urna antinomia que mostrava como urna
proposig50, legitima nos fundamentos da
aritmitica de Frege, era no entanto autocontraditoria.

Frege, Peano e Russell (ainda que, depois, este ultimo suavizasse um pouco sua
posigiio) eram, essencialmente, platBnicos:
acreditavam em um mundo "objetivo",
existente por si mesmo, de entes e relagBes
matematicas, que o pesquisador deve descobrir e n5o inventar.
A Escola formalista, ao invis, ou seja, a
que tem h sua frente David Hilbert, sustenta que um ente matematico existe quando
for definido de mod0 niio-contraditorio.
Conseqiientemente, a demonstrag50 de niiocontraditoriedade das teorias matematicas
torna-se o problema central da pesquisa
matematica. Um mod0 de provar a n5ocontraditoriedade de urna teoria matemitica era o de encontrar um "modelo" dos
axiomas da teoria dentro de urna teoria ja
existente e que, por concordiincia unhime,
era considerado como coerente. Devido a
tudo isso, ou seja, devido h descoberta das
antinomias, devido 2 agora admitida crise
da forga de base da evidcncia intuitiva, devido 2s dificuldades da orientagiio logicista
(Frege e Russell), devido h concepg50 diferente da natureza dos entes matematicos,
e devido ao fato de que atribuir a prova
da niio-contraditoriedade de um sistema
formal a outra teoria de cuja niio-contraditoriedade n5o estamos certos, devido a tudo
isso, portanto, Hilbert, com dois relatorios
de 1922-1923, propde o chamado "programa hilbertiano", pretendendo oferecer urna
prova n5o mais "relativa" (a outro sistema),
mas "direta" ou "absoluta" de um sistema
axiomatico.
E corno, depois de todo o trabalho
anterior, a matematica "classica" se reduzia
a tris grandes sistemas axiomaticos - o da
aritmitica, o da analise e o dos conjuntos
- e corno, altm disso, as pesquisas realizadas no dculo XIX faziam com que se con-
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siderasse fundamental a "teoria aritmitica",
era ent5o natural que Hilbert partisse da
demonstrag50 da coergncia da aritrnitica
para d e ~ o iestender
s
tal coerencia ao Bmbito
ha a n d s e e ao 2mbito dos conjuntos.
Naturalmente, axiomatizando a aritmitica, deve-se reconhecer (o que, depois
de Frege, era inevitavel) a necessidade de
explicitar escrupulosamente todos os ingredientes e mecanismos lingiiisticos e logicos
por meio dos quais organiza-se e desenvolve-se a teoria (ao menos para nos garantir
contra aquelas contradigBes que possam
brotar do pr6prio instrumental 16gico com
que deduzimos os teoremas da teoria). Isso
leva h formaliza@o completa da teoria cuja
coerencia se quer provar.
Desse modo, a teoria assume a forma
de puro calculo, que prescinde dos significados associaveis a seus simbolos e a suas
express6es. Sendo assim, a niio-contraditoriedade de urna teoria identifica-se com a
impossibilidade de, aplicando as normas de
manipulag20 admitidas, se obter urna cadeia
demonstrativa em que aparega urna proposi$50 e sua negag50, isto 6, urna contradig50.
Assim, a axiomatizagiio completa de urna
teoria comporta a formalizag50 tambim da
16gica utilizada para construi-la.
Em 1928, Hilbert propusera, nesse
meio tempo, o problema da abrangcncia da
teoria dos numeros, ou seja, perguntara-se
se os axiomas de Peano a respeito da teoria
elementar dos numeros eram ou n5o capazes
de demonstrar ou rejeitar toda proposig50
daquela teoria. Todavia, em 1931, Kurt
Godel (1906-1978)demonstrou, em seu escrito Proposi~oesformalmente indecidiveis

dos "Princibia Matbematica" e de sistemas
afins, que niio e' possivel construir urna teoria axiomitica dos numeros que goze do
carater completo pretendido por Hilbert.
Mas as coisas foram bem mais alCm disso.
pois, desse primeiro resultado, Godel extraiu
o corolirio: um calculo 16gic0, com potencia suficiente para formalizar a aritmitica
elementar, se for coerente, 6 tal que, nele, i
indemonstravel a formula que expressa sua
coercncia. Assim, niio se pode obter a coerencia da aritmitica usando os instrumentos
pertencentes ao sistema formal com que se
expressa a aritmitica. Esse resultado determinava claramente a falencia do programa
hilbertiano (ja que os mitodos finitisticos
usados por Hilbert para a demonstrag50
da n5o-contraditoriedade da aritmitica
tambim s5o formalizaveis no interior do
sistema axiomatico da aritmitica).
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Em suma, Godel mostrou que era
impossivel urna prova puramente sintatica
da niio-contraditoriedade de um sistema
formal, pel0 menos t50 rico a ponto de expressar a aritmttica elementar. Desde ent20,
a garantia da coerkcia dos sistemas formais
ou calculos passa a ser buscada em interpretag6es que sejam "modelos" de tais calculos.

e o intuicionismo
de Brouwer

Devemos mencionar aqui o ensaio de
Alfred Tarski (1902-1983) 0 conceito de
verdade nus linguagens formalizadas (1934),
sobre a semiintica dos sistemas formais
(que, em seguida, se desenvolveria a ponto
de se tornar aquele ram0 importante da
16gica-matematica constituida pela "teoria
dos modelos"). Precisando o conceito de
"verdade" (verdade como consoniincia com
os fatos: "a afirmagiio 'a neve C branca7s6 C
verdade se a neve for branca"; entre outras
coisas, Tarski nos diz que, se tivermos urna
definigiio de verdade como consonhcia de
afirmag6es com fatos, niio temos um critCrio
de verdade e sempre podemos nos enganar
ao dizer que urna teoria C verdadeira) e o
conceito de "conseqii6ncia 16gica" (que C
urna noqiio semintica e niio sintatica, como
a de "derivabilidade"), Tarski investiga as
relafbes que podem se estabelecer entre as
linguagens formalizadas e os conjuntos de
objetos sobre os quais tais linguagens podem
ser interpretadas de mod0 a dar origem a
'proposiqbes verdadeiras sobre aqueles objetos. Depois dos resultados alcangados por
Godel, a semhtica 16gica adquiriu importincia sempre mais central, j6 que C possivel
demonstrar que, se um cilculo admite um
modelo, entiio esse calculo C coerente. E assim consegue-se ter urna prova de coerencia
de tip0 semhtico.
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N5o C possivel encerrar estas notas
sobre a matematica no sCculo XX sem urna
mengiio ao intuicionismo. Se os plat6nicos
como Frege vcem os entes matematicos
como entes existentes em si mesmos e a
serem descobertos, e se os formalistas
como Hilbert pensam que um ente pode
ser considerado como matematicamente
existente se definido sem contradi@es, o
holandss Jan Luitzen Egbertus Brouwer
(1881-1966) e seus seguidores, entre os
quais Arend Heyting (1898-1980), sustentam que um ente deve ser considerado como
matematicamente existente so quando se
consegue construi-lo, isto 6, somente sob
a condig20 de que sejamos capazes de dar
um exemplo dele ou de indicar o procedimento que, atravCs de um numero finito de
passagens, nos permite chegar a semelhante
exemplo. Essa concepg50, chamada de
concepgiio intuicionista, veta o recurso ao
infinito atual. Quando se fala de infinito,
niio se fala do mod0 como dele se fala na
teoria dos conjuntos, e sim unicamente no
sentido de que, por exemplo, todo ponto
que tenha sido eventualmente alcangado
pode ser superado. 0 infinito C potencial e
nunca atual. 0 infinito atual n5o C construtivel. Por outro lado, se a existhcia de um
ente matematico significa sua construg20
efetiva, ou seja, a ocorrhcia de sua constituigiio, entiio aquele tip0 de demonstraqiio
conhecida como "lei do terceiro excluido"
("para toda proposi@o p, ou p ou niio p")
niio pode ser aceito. E 6bvio que, trabalhando-se a partir da aceitas50 das regras dos
intuicionistas, isto C, construindo um a um
os entes matematicos, entiio evitar-se-50 os
perigos das antinomias. Mas, no inicio?por
volta da dCcada de 1920, o intuicionismo
niio foi compreendido e, com sua carga pokmica, parecia querer jogar ao mar muito
da matematica "cl6ssica". Hoje, as coisas
ja mudaram; o intuicionismo mostrou toda
a sua fecundidade, constituindo urna das
correntes mais interessantes da matematica
contemporsnea.

J i sabemos que o desenvolvimento da
fisica no seculo XIX presta-se a uma esquematizaq50 bastante simples, em termos de
sucesso e posterior queda do programa de
pesquisa mecanicista. N o que se refere a
fisica do seculo XX, porem, evidentemente
n5o s5o possiveis avaliaq8es de conjunto t50
claras assim. Entretanto, pelo que se pode
ver, niio parece que a pesquisa fisica atual
esteja seguindo um caminho de desenvolvimento descritivel com tanta linearidade.
Quando muito, podemos dizer que, at6
agora, a pesquisa se caracterizou por um
dualismo fundamental de programas.
0 primeiro desses programas se desenvolveu nas primeiras dicadas do siculo, a
partir da crise da meciinica, no seu impact0
com o eletromagnetismo e em torno do
paradigma relativista einsteiniano. N o fim
do seculo XIX, a partir do estudo dos fe-

n6menos de interaqiio entre a materia e as
radiaqGes, desenvolvia-se o outro programa,
de carater quantista. 0 s dois programas,
embora convergindo por vezes (com efeito,
existe tambtm uma quantistica relativista),
essencialmente referem-se a dois niveis bem
diversos de observaq50: efetivamente, ambas
as teorias admitem a fisica clissica como a
melhor aproximaq50 para os valores das
grandezas fisicas, dentro dos limites de nossa
experihcia cotidiana; mas a quantistica torna-se necessiria para fen6menos em virios
niveis microsc6picos (por exemplo, fen6menos atGmicos, nucleares ou subnucleares), e
a relatividade para velocidades e distincias
muito grandes, como, por exemplo, em
escala astron6mica.
Conseqiientemente, os dois programas
devem ser estudados separadamente, ja que
a unificaq50 entre eles ainda nzo parece
prbxima, embora niio tenha sido observado
e nem sequer hipotetizado algum motivo de
incompatibilidade entre eles.
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Einstein
e as t e o v i a s

da velatividade

$\ teoria da relatividade restrita

Na passagem entre os sCculos XIX e
XX, muitas tentativas haviam sido feitas
para recompor o contraste entre as teorias
de Maxwell e Newton. A ultima tentativa
foi realizada por H. PoincarC, que, como
ja vimos, aceita a teoria de Lorentz e o
principio da relatividade classica, segundo
o qual os fenbmenos fisicos devem respeitar
as mesmas leis se observados de sistemas
de referencia que se movem um em relagiio
ao outro com movimento retilineo e uniforme, mas conserva a idCia do Cter como
realidade fisica. As obras de Lorentz e de
PoincarC apareceram entre o fim do sCculo
XIX e o inicio do sCculo XX. Em 1905,
porCm, Albert Einstein (1879-1955)publica
os fundamentos da nova teoria resolutiva,
conhecida como teoria da relatividade
estrita, no historic0 artigo Sobre a eletrod i n h i c a dos corbos em movimento. Eis o
nucleo central da teoria: " 0 s fenbmenos
da eletrodiniimica, bem como da meciinica,
niio possuem propriedades correspondentes
A ideia de repouso absoluto. Eles sugerem
muito mais que [...I as proprias leis da
eletrodiniimica e da otica sejam validas
para todos os sistemas de referencia para
os quais valem as equag6es da mecsnica.
Erigiremos essa conjectura [.. .] ao estado
de postulado e, ademais, introduziremos
outro postulado, que C apenas aparentemente inconciliavel corn o primeiro, isto C,
que a luz se propaga sempre no espaqo com
velocidade definida, que C independente do
estado de movimento do corpo emitente".
0 primeiro postulado elimina a exigincia
do Cter. Altm disso, ele seria incompativel
com o segundo se fossem mantidas as
transformaq6es de Galileu: entiio, Einstein
substitui estas ela as de Lorentz. formulando-as indepekdentemente a partir dos
dois postulados. Essa teoria comporta uma
reformulaqiio dos conceitos tradicionais de
espago e de tempo. Com efeito, com base
nisso podem-se demonstrar teoremas que se
mostram em contraste com a "experiencia
comum", corno, por exemplo:
- a duragiio de um fenbmeno sobre
um corpo em movimento C maior do que
a duragiio do mesmo fenbmeno sobre um
corpo em repouso;
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- dois fenbmenos simultiineos em relagiio a um observador podem niio si-lo em
relag50 a outro, e vice-versa;
- o comprimento de uma rCgua se reduz
na diregiio de seu movimento;
- a massa de um corpo aumenta corn
sua velocidade;
e, sobretudo, aquela famosa lei que
esti na base de tantos fenbmenos nucleares, segundo a qual a massa equivale a uma
quantidade de energia dada pela formula
E = mc2 (E C a energia; m C a massa; c C
a velocidade da luz). Tudo isso permitiu
numerosos e acuradissimos controles, que
possibilitaram fortes corroboraq6es a teoria. A passagem da mecsnica classica a
relatividade estrita foi dada por Kuhn como
um dos melhores exemplos de "revolugiio
cientifica", entendida como transiqzo de um
paradigma a outro, niio cumulativa, mas
com nova fundamentagio te6rica global.

A teoria d a

relatividade geral

A relatividade estrita afirmou-se em
curto espaqo de tempo, superando obsticu10s e oposiq6es. Mas, apenas onze anos depois, o pr6prio Einstein prop6e nova teoria
que supera a anterior, generalizando-a. Com
efeito, removendo as limitaq6es a movimentos retilineos uniformes, ele afirma que as
leis da fisica siio as mesmas se observadas
a partir de qualquer sistema de referincia,
ainda que acelerado, desde que se levem em
conta tambCm os efeitos do campo gravitacional eventual: C o nucleo da "teoria da
relatividade geral". Para chegar a esse resultado, Einstein parte da constatagiio de que
a massa de um corpo C a mesma se medida
segundo a lei da gravitagiio universal, ou a
segunda lei da dinsmica (a massa inercial
C igual a massa gravitacional): dai deriva a
possibilidade de referir todo efeito acelerat6rio a oportunos campos gravitacionais,
eventualmente aparentes, que modificam
a estrutura geomktrica do espaqo. Por essa
raziio, em ultima analise, todo problema
fisico deve ser resolvido atravks do estudo
das propriedades geomCtricas do espago.
Essa teoria contCm a teoria "restrita"
como caso-limite: conserva, portanto, todas
as conseqiiencias da anterior e Ihe acrescenta
outras, que a expoem a controles experimentais ulteriores. Entre estes, alCm das trajet6rias exatas de varios planetas, recordamos
a deflexiio de um raio de luz por aqiio de
um campo gravitacional (A. S. Eddington,
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1919)e o deslocamento das linhas espectrais
de luz emitidas por estrelas de grande massa
(W.S. Adams, 1924).Abre-se aium caminho
de desenvolvimento de "cihcia normal",
que, por um lado, consiste na elaboraqiio
da sempre mais ardua parte matemitica
e, por outro, na submissiio da construqiio
te6rica a verificaq6es experimentais sempre
mais acuradas e, a t i agora, sempre com
resultado positivo. Entre os numerosos experimentos atualmente em estudo, grande
interesse concentra-se na eventualidade de
detectar as ondas gravitacionais de origem
cbsmica, assim como hoje se detectam as
ondas eletromagniticas.

Outro caminho de pesquisa, diferente,
nasce tambim, como ja dissemos, do estudo
dos fentimenos de interaqiio entre a matiria
e as radiaq6es. Quanto foi o termo cunhado
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por Max Planck (1858-1947)para a soluqiio
de um problema de emissiio eletromagnitica: o problema do "corpo negro" (conceito abstrato, matemitico, que indica um
objeto que absorve toda a energia radiante
incidente, transformando-a em calor). A
funqiio que expressa a energia emitida por
um corpo negro na variaqiio da temperatura
(J. Stefan, 1879) se mostrara incompativel
com a termodiniimica e, portanto, com
a meciinica cliissica. A solu@o de Planck
(1900) consistiu em hipotetizar que a energia niio i emitida ou absorvida sob forma
de radiaqiio da matCria com continuidade,
isto C, por quaisquer valores, mas somente
por multiplos inteiros de certa quantidade,
iguais ao produto entre a freqiitncia v da
radiaqiio e certa constante h, a constante
de Planck; a quantidade hv C precisamente
chamada "quanto de energia", e a constante
h "quanto de aqiio". 0 que nos interessa
do ponto de vista conceitual 6 que Planck
chega a sua descoberta recusando-se a tentar adaptar as teorias existentes A evidtncia
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experimental contraria: nesse sentido, ele
C comparavel a Einstein. E justamente de
Einstein veio a primeira comprovaqio da
teoria de Planck.
Ele hipotetizou que qualquer radia$50 C quantizada, e chamou de "foton" a
particula correspondente a uma radiaqiio
de freqiiincia v, tendo energia hv e quantidade de movimento hvlc: isso lhe permitiu
enquadrar o efeito fotoelitrico na teoria,
fornecendo-lhe, assim, comprova@o. Em
1923, tera @xitoem uma analoga operaqiio
em relaqiio a difusio dos raios x ou y, por
parte de elitrons (efeito Compton). Fundiuse logo com o da quantistica o estudo da
estrutura do atomo, iniciado por J. J. Thomson (1856-1940)em 1897, com a descoberta
do elitron, cuja carga foi determinada por
R. A. Millikan (1868-1953) entre 1908 e
1911. Logo, foram propostos dois modelos
diferentes para o atorno: segundo J. B. Perrin
(1870-1942), ele i formado por um nlicleo

central em torno do qual giram os elCtrons
(1901); segundo lorde Kelvin (1824-19O7),
ha nele uma distribuiqiio uniforme de carga
positiva, no interior da qual se encontram os
elitrons em condiq6es de equilibrio (1902).
Trata-se de dois programas diferentes de
pesquisa cientifica em competiqiio: um
"nuclear" e o outro "n50 nuclear". Foi E.
Rutherford (1871-1937), com a historica
experihcia do feixe de particulas a (nucleos de hilio) contra uma finissima chapa
de ouro, quem fez prevalecer o primeiro
programa (1911).
Surgia entio a questio de saber qual
era a situaqiio dos elitrons em torno do nucleo. A primeira resposta veio em 1913, de
N. H. Bohr (1885-1962):ele hipotetizou que
os elitrons girassem segundo orbitas circulares bem precisas, calculaveis segundo as leis
da quantizaqiio energitica, e que os atomos
absorvessem e emitissem energia atravis
de saltos dos elitrons de uma orbita para
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outra, respectivamente mais alta ou mais
baixa. Esse modelo foi logo aperfeiqoado
(1916) por A. J. W. Sommerfeld (18681951). As primeiras comprovaq6es, mas
tambCm parciais desmentidos, provieram
de experimentos de espectroscopia. Entretanto, a experiincia historica (1921-1922)
de 0. Stern (1888-1969) e de W. Gerlach
(1889-1979) deu a teoria de Bohr e a toda
a quantistica uma de suas mais substanciais
confirmaq6es. E claro que essas idCias, para
os niveis microscopicos, contrastam com as
de Maxwell para os niveis macrosc6picos.
Mas foi o pr6prio Bohr a superar a contradigiio potencial, propondo (19 16) que
se interpretasse a teoria de Maxwell como
urna descri@o estatistica do que acontece
com grande numero de componentes elementares. Essa foi a primeira enunciaqiio do
"principio de correspondCncia7', que representa urna das chaves para compreender e
aplicar a teoria dos "quanta". A idCia niio
C muito diferente da que, no sCculo anterior,
permitira superar o contraste potencial que
se evidenciara entre a termodinfmica macroscopica e a mecsnica cl6ssica aplicada
microscopicamente.
Em 1924, a teoria se enriqueceu ainda
mais, graGas a L. V. de Broglie (1892-1987).
Ele hipotetizou que, como a cada onda eletromagnitica corresponde um corpusculo,
tambCm a qualquer particula, com massa em
repouso de m, e velocidade v, corresponde
urna onda de comprimento h = h/m,v (em
que h C a constante de Planck), pondo assim
a base para um novo filiio de estudo teorico,
a chamada mecinica ondulatdria.
Com base experimental sempre mais
ampla, constatava-se, no estudo dos f e n 6
menos mecsnicos e eletromagnkticos, que
niio C possivel renunciar nem ao modelo
corpuscular nem ao modelo ondulatorio.
A partir disso, foi ainda Bohr quem teorizou que todo fen6men0, na realidade,
apresenta dois aspectos, ambos verdadeiros
e reciprocamente complementares e excludentes. Essencialmente, esse C o principio de
complementaridade, base da lei quantitativa
de indetermina@o formulada por W. Heisenberg (1901-l976), que estabelece limites
precisos na possivel determina@o simult2nea de grandezas que se referem aos dois aspectos complementares. Para exemplificar,
C impossivel determinar, em dado instante,
a posiqiio e o momento (isto 6, o produto
entre velocidade e massa) de urna particula
com pequenas precis6es vontade: quanto mais se determina urna grandeza com
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precisiio, tanto menos C possivel precisar a
outra, e vice-versa. A mecfnica ondulat6ria
encontra sua sistematizaqiio te6rica com E.
Schrodinger (1887-196 I ) , que determina
a equaqiio a qual deve obedecer a onda de
de Bloglie (1926); M. Born (1882-1960)
interpreta tal equaqiio de onda como um
dado de significado probabilistico.
Chegamos assim as bases da interpretaqio de toda a teoria dos "quanta" em
sentido indeterminista, ou seja, urna visa0
bem diversa da que havia prevalecido para
a mecfnica classica no skulo anterior.
A interpretagiio vencedora, todavia,
foi a "interpretaqiio de Copenhague", que
se difundiu talvez tambCm graqas ao papel
desem~enhadopela figura de Bohr, tanto no
centro de pesquisa de Copenhague (fundado e dirigido pelo proprio Bohr, e no qual
trabalharam Heisenberg, Born, P. A. M.
Dirac [1902-19841, W. Pauli [1900-19581
e muitos outros, entre os mais prestigiados
estudiosos da Cpoca), como nos congressos
organizados a partir de 1911por E. Solvay
(1838-1922), e continuados depois de sua
morte.
A teoria dos quanta encontra sua
primeira axiomatizaqiio em 1927, graqas
a Dirac e P. Jordan (1902-1980), e urna
segunda, mais geral, elaborada por volta
de 1930 por J. von Neumann (1903-1957).
A partir dai, o estudo da quantistica consistiri, mais do que em qualquer outra
coisa, na extens20 de suas aplicaq6es e na
revisiio de sua formulaqiio de mod0 mais
acurado, sem qualquer critica aos principios fundamentais. Como no caso da
relatividade, portanto, abre-se um periodo
de "cihcia normal", pel0 menos nos limites dentro dos quais tal termo C aplicavel
a urna cihcia em um periodo em que ela
6 dominada por dois paradigmas ao invCs
de apenas um. Entre 1925 e 1940, foram
desenvolvidas e estudadas as primeiras
equaq6es que aplicam juntas as duas teorias
fundamentais, atravCs de, entre os autores
mais conhecidos, Schrodinger, Pauli, Dirac,
0.Klein, W. Gordon e E. Majorana (19061938).As pesquisas nesse setor ainda est2o
em curso, mas as numerosas e continuas
tentativas de construir urna teoria unificada
da natureza niio desembocaram at6 hole
em algum resultado significativo, embora
nelas se tenham empenhado estudiosos
como Einstein e Heisenberg. Entretanto,
podemos encontrar posteriores inovaq6es
de fundo no setor em que o unico limite
que os pesquisadores encontraram foi o da
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instrumentaqao ticnica, todavia em rapida
evoluqiio. Estamos falando do setor da
estrutura interna do nucleo.

Depois da descoberta do elitron e da
estrutura nuclear do Btomo, a atenqiio dos
fisicos concentrou-se neste ultimo. Com
efeito, em 1925, Pauli formulou o principio
de exclusiio, que permite posicionar os elitrons em torno do nucleo de mod0 coerente
com as descobertas da quimica. E, a partir
desse momento, o estudo das estruturas
eletr6nicas se tornari da competsncia dos
quimicos. E foi ainda Bohr quem chamou
de "pr6tonsWas particulas de carga positiva
presentes no nucleo. As experizncias de F. W.
Aston (1887-1945) nos anos de 191911920
sobre os is6topos (descobertos em 1913
por F. Soddy, 1877-1956) fizeram surgir a
exigGncia de um terceiro tip0 de particulas,
pesadas e eletricamente neutras: os "ncutrons", cuja existencia foi demonstrada
experimentalmente por J. Chadwick (18911974) em 1932. Foram entiio propostos os
primeiros modelos do nucleo (H. A. Bethe,
nascido em 1906; G. C. Wick, 1909-1992;
mas, sobretudo, Bohr com J. A. Wheeler,
nascido em 1911). Entretanto, esse quadro
complicou-se rapidamente com a descoberta de grande numero de novas particulas
elementares, a comeqar pela familia dos
"mtsons", cujo primeiro componente fora
teorizado por Heisenberg e Majorana, e
que foi detectado experimentalmente por
H. Yukawa (1907-1981), em 1935.
E notivel a historia de outra particula
elementar: o "neutrino". Ela fora cogitada
por Pauli em 1930, p y a enquadrar as contas
relativas a certos fenomenos radiativos, mas
a teoria foi formulada de tal mod0 a nZo
permitir de mod0 nenhum sua detecqZo com
o instrumental disponivel na ipoca. Tratavase, portanto, de uma teoria que tinha todo
o aspect0 de "hip6tese ad hoc" para salvar
a teoria dos quanta de evidsncias aparentemente contraditorias. Somente cerca de trinta
anos depois se p6de ter a prova experimental
da existencia do neutrino e, portanto, o ingresso efetivo da teoria no imbito da cisncia.
A descoberta do neutron implicou a
introduqiio de um terceiro tip0 de forqa,
alim da forqa gravitacional e da forqa eletromagnitica: a "interaqiio forte". E o estudo
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do neutrino evidenciou a quarta forqa: a
"interaqao fraca". Durante dtcadas, sucederam-se as tentativas de unificar as teorias
das quatro forqas fundamentais da natureza; at6 agora, porim, so foram alcanqados
resultados parciais.
Entretanto, encontra-se mais avanqado
o process0 de simplificaqiio dos componentes elementares da natureza: as mais
de cem particulas que foram teorizadas
e experimentadas da decada de 1930 at6
hoje parecem poder ser reconduzidas a
combinaqoes de poucas particulas subelementares ( 3 , 4, 5 , 6...), chamadas
".quarksn, hipotetizadas em primeiro lugar
por M. Gell-Mann (nascido em 1929). A
primeira teoria nesse sentido foi formulada
recentemente, e ainda mais recentes sZo os
primeiros dados experimentais significativos
a respeito. 0 conjunto da questiio, porim,
ainda nao esti muito claro, esperando-se
uma resposta mais precisa em um futuro
que se almeja niio demasiado distante.

Segunda parte - D e s e n v o l v i m e n t o d a s c i g n c i a s
A s aplicaC6est6cnicas
das descobertas
da fisica nuclear

Rapida, porCm, foi a contribuiqiio dos
estudos nucleares as aplicaq6es tkcnicas. 0
caminho aberto por Rutherford, experimentando o bombardeamento dos nucleos com
particulas menores, revelou-se muito firtil,
especialmente a partir da dCcada de 1930,
com a disponibilidade de aparelhos em
condiq6es de dar aos projCteis velocidades
elevadas (R. J. van der Graaf, 1901-1967;
E. 0. Lawrence, 1901-1958).
Entre os experimentadores desse
periodo, destacam-se o casal I r h e (18971956) e FrCdCric Joliot-Curie (1900-1958)
e o grupo de Roma, dirigido por E. Fermi
(1901-1954), composto por E. Amaldi
(1908-1989), E. SegrC (1905-1989), B.
Pontecorvo (1910-1993), F. Rasetti (19012002), Majorana e Wick. Nessas pesquisas
descobriu-se logo que um atomo de urinio
atingido por protons pode se romper em
duas partes, libertando alguns nCutrons
e enorme quantidade de energia (a fissiio
nuclear, 1938: 0. Hahn, 1879-1968, e F.
Strassmann, 1902-1980), e que, em determinadas condiqijes, os nCutrons liberados
podem romper outros nucleos de urinio em
sucessiio continua (reaqiio em cadeia, teoria
de 1939, sobretudo de H. von Halban e J.
B. Perrin). Essas duas descobertas levariio
Fermi 5 pilha at6mica (1942) e outros ii
bomba at6mica (1945). A teoria para as
duas diversas aplicaq6es 6 a mesma: no
primeiro caso, a reaqiio em cadeia torna-se
lenta com a colocagiio de determinadas substincias entre os varios blocos de urinio, as
quais diminuem a velocidade de difusiio dos
niktrons, ao passo que, no segundo caso,
ela ocorre com enorme velocidade, desenvolvendo a energia em brevissimo tempo.
A primeira esta na base do funcionamento
das centrais eletronucleares, dos motores a
propulsiio nuclear e de tantas outras aplicaq6es pacificas; a segunda, ao contririo, de
mortiferos instrumentos bClicos.
Mas a bomba a fissiio nuclear niio C
o mais poderoso engenho destrutivo at6
agora construido: na dCcada de 1950 foi
experimentada, e logo reproduzida em
numerosos exemplares, uma bomba que
se baseia na agregaqiio de diversos nucleos
de hidrogCnio para obter hilio e muita
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energia (a fusiio nuclear). Felizmente, essa
bomba nunca foi experimentada no homem. Entretanto, ainda niio se conseguiu
controlar essa reagiio nuclear, fazendo-a
desenvolver-se lentamente: se isso fosse
possivel, o problema energktico estaria
resolvido por skculos. As pesquisas nesse
campo continuam.

e as disciplinas
"de fronteira"

A partir do comeqo do s k u l o XIX
assistimos a um process0 de progressiva
especializaqiio dos cientistas, e hole vemos
os efeitos exasperados disso. Entretanto,
seria err0 ver ai um cariter distintivo da
ciCncia avanqada: a divisiio dos conhecimentos em disciplinas C freqiientemente
pura convenqiio, e a especializaqiio foi preqo
car0 que se pagou pela rapidez vertiginosa
do progresso. Como demonstrou Popper, a
citncia se origina dos problemas, e os problemas geralmente niio se enquadram nos
esquematismos disciplinares. Assim, devem
ser entendidos como correq6es oportunas
da an6mala situaqiio, na qua1 se encontra
a pesquisa cientifica atual, duas realidades
metodologicas que emergiram neste sCculo
e hoje caracterizam a pesquisa atual. A
primeira C a instituiqiio de equipes formadas por es~udiososde culturas e formaq6es
diversas. Otimos exemplos da validade e da
proficuidade desse mod0 de atuar podem
ser encontrados nos progressos recentes da
pesquisa biomidica, particularmente os que
levaram a biologia molecular.
A segunda realidade C constituida pel0
nascimento e desenvolvimento das disciplinas "de fronteira", ou seja, a cavalo entre os
setores disciplinares tradicionais: entre elas,
recordamos a quimico-fisica, a astrofisica, a
bioquimica, a biofisica, a geofisica e outras.
Essas disciplinas, verdadeiramente novas, ao
invCs de contribuirem para maior setoriza$50, constituem, juntamente com as equipes
interdisciplinares, canais atravCs dos quais
as disciplinas e os pesquisadores voltam
a se comunicar apos cerca de um sCculo e
meio de separaqiio. Assim, encontramos de
novo uma orientaqiio para a unicidade da
pesquisa cientifica, que havia sido perdida
no sCculo passado.
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III. A bio109ia depois de Darwin
0 s CVOMOSSOWOS,
os genes e o DNA

A historia da evoluqiio depois de Darwin
caracteriza-se pela pesquisa dos modos com
que as diferenqas individuais se transmitem
aos descendentes, e justamente sobre esse
problema se construiram os fundamentos
da cigncia genCtica moderna. Seu ponto
de partida ocorreu com as descobertas de
Mendel, que abriram caminho a urna sCrie
de posteriores descobertas experimentais
(0s cromossomos, identificados por Walther
Flemming entre 1870 e 1880; os genes, descobertos pel0 zodogo americano Thomas
Hunt Morgan entre 1910 e 1920) que, em
seu conjunto, fizeram progredir notavelmente
tanto o conhecimento das modalidades de
transmissiio das caracteristicas, corno, em
geral, o processo da reproduqiio. Em concomitincia com tais progressos vinha crescendo
o interesse pela estrutura molecular da cilula,
na qual, com justa razio, se considerava
que deviam se encontrar os fatores fundamentais e determinantes da hereditariedade.
A genitica moderna, portanto, esforqou-se
por pesquisar a natureza das moliculas que
servem como "vetores" desta transmissiio.
Conheciam-semacromoliculas como as proteinas e os acidos nucliicos e se hipotetizava
seu papel fundamental no fenameno, mas
um ataque experimental no problema das
bases moleculares da hereditariedade niio foi
iniciado antes da dicada de 1940. Por volta
de 1944 0. T. Avery (1877-1955), do Instituto Rockefeller de New York, obtivera boas
provas de que os traqos hereditarios fossem
transmitidos por urna cilula bactirica a urna
outra mediante o icido desoxiribonucleico
(DNA). Sabia-se ha tempo, por outro lado,
que o nucleo das cklulas animais, que contcm
os cromossomos e, portanto, os genes, era o
pequeno 6rgZo subcelular mais rico de acidos
nucliicos e sobretudo de DNA. As macromoliculas de DNA siio polimeros, constituidos
por residuos de Acid0 fosforico, de um aqucar,
ou seja, desoxiribosio, e por bases azotadas,
ou seja, adenina, guanina, citosina e timina.
No inicio da dkcada de1950, nas pegadas do trabalho de Pauling, que esclarecera
a estrutura das proteinas, macromoliculas
helicoidais constituidas de combinaqoes diversas de uma vintena de aminoa'cidos, foi

enfrentado o problema da macromolCcula
de DNA, que se supunha devesse ser urna
estrutura helicoidal constituida de combinaq6es diversas de quatro nucleotideos
diferentes. Cada nucleotideo i composto por
um residuo de acido fosforico, urna molicula
de desoxirebosio e urna das auatro bases
azotadas. Tais pesquisas eram realizadas com
mitodos quimicos e cristalogrificos, e foram
~ ~ problema
O
os
importantes para a S O ~ U do
dados recolhidos por E. Chargaff (nascido
em 1905),que demonstrara, em exemplares
diversos de DNA, a igualdade dos residuos de
timina e adenina e a dos residuos de citosina
e guanina. A idtia de dispor os componentes
moleculares do DNA em forma de dupla hilice, estabilizada pelas interaq6es entre bases
azotadas "complementares", respectivamente como adenina-timina e citosina-guanina,
foi elaborada em Cambridge por F. Crick e
J. Watson (nascido em 1928), enquanto os
dados de difraciio dos raios X necessirios
para comprovar esse modelo foram fornecidos por M. Wilkins (nascido em 1916).

0 modelo da dupla htlice consta de
duas cadeias polinucleotideas, que se envolvem de mod0 necessariamente helicoidal,
por causa dos requisitos estruturais das
bases azotadas e das ligaq6es de hidroghio
que elas formam de mod0 complementar. A
natureza complementar das seqiigncias de
bases justifica o processo de duplicaqio, isto
i, a formaqiio de duas htlices duplas a partir
de urna hilice dupla em que os dois filamentos se separem. 0 DNA d i lugar a um tipo
de replica chamado "semi-conservativo".
E o fato de que cada filamento isolado de
DNA da origem a urna nova htlice dupla foi
reconhecido em 1958 por Meselson e Stahl
em Caltec. AlCm do DNA, existe outro tipo
de acido nuclCico, chamado ribonuclCico ou
RNA, contido principalmente no citoplasma
celular e diferente do DNA pel0 tip0 de aqucar (que, para o RNA, i o reb6sio) e pelas
bases azotadas, que siio adenina, guanina,
citosina, e uracil. A estrutura do RNA parece principalmente de filamento isolado.
E, juntamente com a do DNA, a atividade
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do RNA 6 crucial como base molecular
do mecanismo de transmissiio genktica.
0 material genCtico da vida e tudo o que,
no passado, se identificava com o nome de
gene siio constituidos pel0 DNA, ao passo
que o ram0 da biologia que, a partir do
comportamento de molCculas como o DNA
e o RNA, procura extrair as leis que regem
a transmissiio da hereditariedade se define
como biologia molecular.

Desde 1941 ja se sabia que cada gene
controla a formagiio de uma enzima, como
foi demonstrado por G. W. Beadle (19031989) e E. L. Tatum (1909-1975). E como
as enzimas siio proteinas, isto C, filamentos
constituidos por aminoacidos, e os genes siio
DNA, isto 6, filamentos duplos constituidos
por bases azotadas, logo ficou claro que a
sequ&nciade bases do DNA podia determinar
de algum mod0 a seqiiencia de aminoacidos
das proteinas. 0 problema estava em compreender como e que um alfabeto compost0
de quatro letras podia representar um grupo
de cerca de vinte letras. Ja que, combinando
as quatro bases duas a duas, se obtem somente 16combinagdes,ficou claro que era preciso
combinar as bases trks a tres para obter 64
combinagdes,que eram amplamente suficientes para representar os vinte e um aminoacidos presentes nas proteinas. Assim, cada trio
de bases azotadas representa um aminoacido.
Em 1955, S. Ochoa conseguiu sintetizar
o RNA in vitro e, em 1956, A. Kornberg,
tambem in vitro, obteve o DNA. Em 1961, F.
Jacob e J. Monod demonstraram a exist2ncia
de um RNA mensageiro, isto 6, de uma macromolecula de RNA, que se sintetiza pela
matriz do DNA (processo de transcriqiio)e se
vincula aos ribossomos, particulas subcelulares
do citoplasma, onde ocorre a sintese proteica.
0 RNA mensageiro e uma especie de fita que
contern, escrita em cddigo de trios, a seqiiCncia
proteica: tal fita C "lida" pel0 ribossomo, que
assim pode construir a proteina de seqii2ncia
especificada na molecula do RNA mensageiro. Na dCcada de 1960, M. W. Nirenberg
e J. N. Matthei, incubando com camadas de
Escherichia coli moleculas de RNA sintktico
constituidas de seqiiencias de uma so base,
isto e, uracil, obtiveram a formaqiio de um
polipeptideo constituido por uma sequencia
de um unico aminoacido, isto e, uma polifeni-
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lalanina. 0 trio uracil-uracil-uracil desginava
assim o aminoacido fenilalanina. Essa descoberta permitiu decifrar a chave do codigo
genetico, assim como a estela de Rosetta permitiu decifrar os hieroglifos egipcios. Entiio,
todo o codigo foi esclarecido por Nirenberg,
Crick, Khorana e outros, que reconheceram o
sigmficado de todos os 64 trios que constituem
o proprio codigo. 0 s tipos de RNA reconhecidos na celula sgo o RNA ribossomial, de
alto peso molecular, o RNA mensageiro e um
RNA soluvel,chamado RNA de transferencia
ou tRNA. 0 processo pel0 qual a informagiio
genktica e transmitida pel0 DNA ao RNA
denomina-se transcriga"~,e uma enzima,
chamada RNA-polimerose, catalisa a sintese
do RNA mensageiro com base na matriz
constituida pel0 DNA. A sintese da cadeia
polipeptidea, que concretiza na seqiiencia
proteica a informaqiio proveniente do DNA,
A
ocorre no chamado processo de tradu~a"~.
seqiiencia de todo o processo de biossintese
proteica pode, portanto, ser representada
abreviadamente do seguinte modo:
DNA -. RNA -,Proteinas
transcriqiio

tradugiio

A replicagiio do DNA e a transcriqiio
do RNA mensageiro explicam-se por causa
das possibilidades de acoplamento estereoespecifico de bases azotadas complementares,
a adenina "reconhece" a timina, e a citosina
"reconhece" a guanina. 0 processo de traduqiio ocorre graqas a vetores intermediarios,
que siio moleculas de RNA capazes de ligar
tanto aminoacidos como bases azotadas.
Desse modo, existe uma vintena de tRNA,
cada qual capaz de ligar um aminoacido e
provido de urn local que "reconhece" um trio
do RNA mensageiro. 0 tRNA vincula-se ao
ribossomo e aqui "12" a fita do mensageiro,
transportando o aminoacido especificadona
mensagem. A seqii2ncia dos aminoacidos C
assim construida no nivel do ribossomo, que
possui a maquinaria enzimatica necessaria
para iniciar e completar a leitura da seqiiencia escrita no RNA mensageiro. A descoberta
do codigo genetico permitiu interpretar de
modo "mecanicista" fen8menos como a
reproduqiio, a hereditariedade, as variagdes
e mutaqdes. Esse codigo 6 universal, ou seja,
representa uma linguagem comum a todos os
organismos, dos virus as bacterias, das plantas aos animais. Trata-se de importante etapa
na reahzaggo do programa que visa a levar o
fenameno da "vida" para o interior da raziio.

A EPISTEMOLOGIA

EM SUA GENESE
E EM SEUS
DESENVOLVIMENTOS
"Tarefa especifica da filosofia e a de pesquisar e de
esclarecer o sentido das afirrnapjes e das questbes".
Moritz Schlick
"0s metafisicos sa"omusicos sem talent0 musical".
Rudolf Carnap
"Por conceito nos na"o entendemos mais que um
grupo de opera~6es;o conceito e sindnimo do
grupo correspondente de opera~bes".
Percy W. Bridgman
"Na"o existe verdade sem err0 corrigido".
Gaston Bachelard
"A cigncia e falivel, porque e cikncia humana".
Karl Popper

"Todos os cientistas abra~amum novo paradigma
para cada tip0 de razbes, e em geral para diversas
razbes ao mesmo tempo".
Thomas S. Kuhn
"Que fato novo o marxismo predisse, digamos, a
partir de 1917?"
lmre Lakatos
"Ha um so princ@io que possa ser defendido em
todas as circunstincias e em todas as fases do
desenvolvimento humano. E o princljoio: qualquer
coisa pode sewir".
Paul K. Feyerabend
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neopositivismo vienense

A reflexao sobre o metodo cientifico conhece, nos anos
que intercorrem entre as duas guerras, um impulso decisivo. 0 0 Circulo
principal centro para a filosofia da ci6ncia foil nesse periodo, a de Vkna:
Universidade de Viena, onde um grupo de intelectuais (Rudolf nascimentof
Carnap, Herbert Feigl, Friedrich Waismann, Otto Neurath, Hans desenvolvimentos,
di6spora
Hahn, Felix Kaufmann etc.) se reuniram, a partir de 1924, ao re§
dor de Moritz Schlick, dando vida ao que se tornou o Circulo de
Viena (Wiener Kreis), cuja atividade, que consistia de discussdes,
seminarios, congressos, publica@es, durou ate pela metade da d6cada de 1930.
A tomada do poder por Hitler levou consigo tambem o fim do Circulo de Viena,
enquanto significou a diaspora de neopositivistas (Feigl, Carnap na America, Neurath na Holanda e depois na Inglaterra).
Paralelamenteao Circulo de Viena, e em liga@o estreita de intenqbes, desenvolveu-se o assim chamado Circulo de Berlim ou Sociedade para a filosofia cientifica,
entre cujos membros sera precis0 lembrar Hans Reichenbach, Richard von Mises
(de origem vienense), Carl Gustav Hempel, Kurt Grelling e Olaf Helmer.
+

,

E em 1929 que, com a assinatura de Neurath, Hahn e Carnap, aparece o macientifica
nifesto do Circulo de Viena, pequeno volume com o titulo A concep~a"~
do mundo, cujas linhas programaticas eram:
1) a formulat$io de uma ci6ncia unificada, compreendendo 0 manifesto do
todos os conhecimentos provenientes da fisica, das ci6ncias na- neopositivismo
turais etc.;
452
2) o meio para tal fim devia consistir no uso da logica matematica;
3) contribuir para o esclarecimento dos conceitos e das teorias da ciCncia
empirica e para o esclarecimento dos fundamentos da matemdtica.

0 principio fundamental do neopositivismo - que 4, justamente, a filosofia
do Circulo de Viena - e o principio de verifica@o, segundo o qua1 t6m sentido
apenas as proposi$desque podem empiricamente ser verificadas, ou seja, apenas
as proposi$desque podem se reduzir ou traduzir na linguagem
"coisificada" da fisica: ou seja, t6m sentido unicamente as pro- Aantimetafisica,
posi~desda ciCncia empirica (fisica, quimica, geografia, historia, consequ@ncia
geologia etc.).
do principio
Dai a antimetafisica dos neopositivistas vienenses, para os de verifiWS0
quais as afirmaqbes metafisicas junto com as religiosas sao sim- +§3-5
plesmente nSo-sentidos, justamente pela razao de que nSo sSo
verificaveis. Carnap dire que "nem Deus nem diabo algum poderao jamais dar-nos
uma metafisica", e que "0s metafisicos sao musicistas sem talento musical". Do
mesmo parecer foram, em rela@o a antimetafisica, Schlick e os outros frequen-
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tadores do Circulo. Para Neurath, mais especificamente, a rejei@o da metafisica
constituia urna batalha, justamente como se se tratasse de marchar contra um
inimigo politico. E Hans Reichenbach dira que e um fato decididamente positivo
o abandon0 de qualquer metafisica ou poesia em conceitos.
Tendo admitido o principio de verifica~%o,
o trabalho filosofico serio n%o
consistira mais na construq%ode teorias metafisicas, e sim muito mais na andlise
dos conceitos e das teorias cientificas. E de grande valor foram as contribuiqbes
dos filosofos vienenses na analise das teorias cientificas e na discuss%ode seu significado filosofico. E isso enquanto a discuss50
Da fase
sobre a base empirica da ciCncia - ou seja, seus protocolos ou
semiintica
A fase sintdtica afirmacbes-de-observa@o-, que pareceu estar cheia de solipsismo
(a observa@o de alguma coisa e sempre a observa~%o
feita por
+§6
um individuo), levou Neurath, seguido em parte por Carnap, a
inverter a orientac;%o
semintica do Circulo na dire@o sintdtica ou, como foi dito,
fisicalista: a linguagem e assumida como um fato fisico; e eliminada sua fun@o
de representasao projetiva dos fatos; e a verdade como correspond6ncia com os
fatos substituiu-sea verdade como coer6ncia entre proposi@es. De mod0 que urna
proposi@o e "n%o-correta"se ela n%oesta de acordo com as outras proposi~ijes
reconhecidas pelos cientistas e por eles ja aceitas no corpus da ciencia; se, ao contrario, esta de acordo com as outras proposi$bes, ent%oesta "correta".
Embora fortemente influenciado por Neurath, Carnap achou que as formula@es deste eram "de mod0 nenhum irrepreensiveis". Carnap n%oinsistiu
sobre a redugso da linguagem a fato fisico nem rejeitou a fun@o simbolica dos
sinais; eie, porem, aceitou totalmente a tese da universalidade da lingua fisicalista. Em Filosofia e sintaxe logica (1935) Carnap escreve: "Nos, nas
discussdes no Circulo de Viena, chegamos a concepc;%ode que
Carnap:
a
linguagem fisica e a linguagem-base de toda a ciencia, urna
a linguagem
linguagem universal que abraca os contelidos de qualquer outra
fisica como
linguagem cientifica". E a linguagem fisica deve ser a linguagem
linguagem
da ciencia
da ciencia unificada (na qua1 entram tambem a psicologia, a
unificada
sociologia, enfim, as chamadas "ciencias do espirito") por causa
+§7
de sua intersensualidade, intersubjetividade e universalidade.
E se para Carnap - que naquele tempo trabalhava na Sintaxe
I6gica da linguagem - a questao da rela@o entre linguagem e realidade n%o
interessava muito, ela constituia o problema mais candente para Schlick: para ele
urna linguagem n%ocontraditoria n%oe suficiente para dar razao da ciencia; de
fato, tambem urna fabula bem engenhada pode ser n%ocontraditoria, mas n%o
e ciCncia. Dentro do neopositivismo vienense Schlick teve a func;%odialetica da
remitencia continua aos fatos.

0 principio de verifica@o comporta dificuldades que n%oforam de fato
protegidas. Com efeito, ele e um principio cripto-metafisico; autocontraditdrio (diz
que t&msentido apenas as proposiqbes que podem empiricamenteser verificadas,
mas o pr6prio principio e urna proposi@o n%overificavel e, portanto, tambem
ele e insensato); e incapaz, sendo indutivo, de dar conta das afirmaqbes universais da ciencia. E enquanto pelo fim da dCcada de
A liberaliza@o
1920 Ludwig Wittgenstein - cujo Tractatus logico-philosophicus
do
havia incitado os neopositivistas a constru@o de urna linguagem
neopositivismo
perfeita - voltava a filosofar e n%ovia mais "o sentido de uma
-+ 5 8-9
proposiqao no metodo de sua verifica@o", e sustentava que o
significado de urna palavra ou de urna express%oesta no uso que
dela se faz; em 1934 Karl Popper rejeitava o criterio de verifica~ao- que 6 um
criterio de significdncia -, e propunha a falsificabilidade como criterio de demarca@o entre ciCncia e n%ociencia; entrementes, com o transplante do neopositivismo nos Estados Unidos, o neo-empirismo se liberalizava e o pr6prio Carnap,

Capitulo sexto -

filosofia

As origens e a forma&io
do

CIVCMIO
deviena

0 neopositivismo C a filosofia do Circulo de Viena, que teve inicio quando o fisico
e fil6sofo Moritz Schlick (1882-1936) foi
chamado por Kiel para a Universidade de
Viena, a fim de ocupar a catedra de filosofia
das citncias indutivas, c6tedra que j6 havia
sido de Ernst Mach, que depois foi sucedido
por Ludwig Boltzmann e Adolf Stohr (pensador de tendkcia antimetafisica).
Viena constituia terreno particularmente adequado para o desenvolvimento
das idCias neopositivistas, em virtude do
fato de que, durante a segunda metade do
skulo XIX, o liberalismo (com seu patrim6nio de idCias originado do iluminismo, do
empirismo e do utilitarismo) representou a
orientagiio politica predominante. AlCm do
mais, diferentemente da maioria das universidades alemiis, a Universidade de Viena se
mantivera, gragas A influtncia da Igreja catolica, substancialmente imune ao idealismo.
Desse modo, foi a mentalidade escolastica,
como recorda um dos membros mais ativos
do Circulo de Viena, isto 6, Neurath, que
preparou a base para a abordagem Mgica
das questdes filosoficas.
Assim, em 1922 Schlick foi chamado
a Viena. Entretanto, como conta Herbert
Feigl, antes ainda da guerra de 1914-1918,
"urn grupo de jovens doutores em filosofia,
que haviam estudado principalmente fisica,
matemiitica ou citncia sociais - entre os
quais se destacavam Philipp Frank, Hans
Hahn, Richard von Mises e Otto Neurath -,
encontravam-se toda sexta-feira B noite, em
um cafC da velha Viena, para discutir especialmente quest6es de filosofia da cifncia.
Naqueles dias, era principalmente o positivism~de Ernst Mach que inspirava esse
pequeno grupo de estudiosos".
Mais tarde, no interior do Circulo de
Viena, essas reunides antes da Primeira Guerra Mundial seriam recordadas, com simpatia
e respeito, como a Cpoca "prC-historica" do
neopositivismo, cuja hist6ria propriamente
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dita inicia-se em 1924, quando Herbert Feigl
e Friedrich Waismann foram conversar com
Schlick sobre a idCia de formar um grupo
de discusszo. Schlick concordou e, como
resultado, tiveram inicio os coloquios das
sextas-feiras A noite. Isso marcou o inicio
do Circulo de Viena, que contou entre seus
primeiros membros com o matematico Hans
Hahn, o sociologo e economista Otto Neurath e sua mulher Olga (irmz de Hahn, ela
propria matematica e logica), FClix Kaufmann (entiio docente de filosofia do direito),
Victor Kraft (filosofo versado em historia
e interessado em metodologia cientifica) e
o matematico Kurt Reidemeister, que, em
1924 (ou, talvez, em 1925),prop& a leitura
e discussiio do Tractatus logico-philosophicus, de L. Wittgenstein. Em 1926, Rudolf
Carnap tambCm foi chamado A Universidade
de Viena. Hahn e Schlick o preferiram a
Hans Reichenbach, que, por seu turno, em
Berlim, formara a Sociedade para a filosofia
cientifica, entre cujos membros de destaque
C precis0 recordar Richard von Mises (de
origem vienense), Kurt Grelling, Walter Dubislav, Alexander Herzberg e, mais tarde, os
discipulos de Reichenbach: Carl G. Hempel
e Olaf Helmer.
0 s objetivos e as atividades da Sociedade berlinense eram an6logos aos do Circulo
vienense. E desde o inicio estabeleceramse relagdes estreitas entre os dois grupos,
inclusive com base nas rela~6espessoais
existentes entre Carnap e Reichenbach e
entre von Mises e Philipp Frank, na Cpoca
professor de fisica em Praga. Frank, que
nHo foi membro efetivo do Circulo, mas
que o visitava freqiientemente (sendo, entre
outras coisas, amigo de Hahn e de Schlick),
tornou-se, juntamente com Schlick, diretor
da colegiio "Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung" (Escritos para uma
concepqio cientifica do mundo), na qual,
entre outros, apareceram textos importantes
como A lei da causalidade e seus limites, de
Philipp Frank (1932), CompBndio de 16gica,
de Carnap (1929),Sintaxe ldgica da linguagem, ainda de Carnap (1934), e Ldgica da
descoberta cientifica, de Karl Popper (1935).
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0manifesto programtrtico
do ''Wiener Kreis"

Em 1929, sob a responsabilidade de
Neurath, Hahn e Carnap, era publicado o
"manifesto" do Circulo de Viena, A concep@o cientifica do mundo.
As linhas essenciais do programa neopositivista, formuladas no escrito program&
tico do grupo, eram as seguintes:
1)a formagio de urna Einheitswissenschaft, isto 6, de urna cihcia unificada, abrangendo todos os conhecimentos fornecidos
pela fisica, ciincias naturais, psicologia etc.;
2 ) o meio para tal fim devia consistir no
uso do m6todo 16gico de anilise elaborado
por Peano, Frege, Whitehead e Russell;
3) os resultados da aplicaqzo desse
m6todo ao material das ciincias empiricas
seriam: a) a eliminagio da metafisica; b)
urna contribuigio para a clarificag50 dos
conceitos e das teorias da cihcia empirica
e para a clarifica@o dos fundamentos da
matematica.
Ainda nesse escrito programatico,
eram assim classificados, por assunto, os
antecessores do Circulo: a ) positivismo e
empirismo: Hume, os iluministas, Comte,
Mill, Avenarius, Mach; b) bases e me'todos
das citncias empiricas: Helmholtz, Riemann, Mach, Poincari, Enriques, Duhem,
Boltzmann, Einstein; c) logistics: Leibniz,
Peano, Frege, Schroder, Russell, Whitehead,
Wittgenstein; d) axiomatica: Pasch, Peano,
Vailati, Pieri, Hilbert; e) eudemonismo
e sociologia positivista: Epicuro, Hume,
Bentham, Mill, Comte, Feuerbach, Marx,
Spencer, Mueller-Lyer, Popper-Linkeus,
Carl Menger ( o economista). Essa longa
skrie de nomes C extremamente importante, pois nos indica claramente a tradipio,
ou melhor, as tradi~oesem que se situa o
neopositivismo.
f\s

teorias fhndamentais

do neopositivismo

N o que se refere as teses de fundo da
filosofia dos neopositivistas, deve-se dizer
que, embora com discordhcias, por vezes
at6 profundas (como no caso da polimica
sobre os protocolos ou afirmativas de observaqiio), eles afirmaram:
1)0 principio de verifica@o constitui
o critkrio de distingao entre proposip5es

r em seus desenvolv~mentos

sensatas e proposi~oesinsensatas, de mod0
que tal principio se configura como crite'rio
de significikcia que delimita a esfera da linguagem sensata da linguagem sem sentido,
que leva a express20 o mundo das nossas
emog6es e dos nossos medos.
2) Com base nesse principio, so tim
sentido as proposig6es passiveis de verifica$20 empirica ou factual, ou seja, as afirmashes das citncias empiricas.
3) A matematica e a 16gica constituem
somente conjuntos de tautologias, convencionalmente estipuladas e incapazes de dizer
algo sobre o mundo.
4) A metafisica, juntamente com a
Ctica e a religiao, nao sendo constituidas
por conceitos e proposig6es factualmente
verificiveis, sao um conjunto de quest6es
aparentes (Scheinfragen) que se baseiam em
pseudoconceitos (Scheinbegriffe).
5) 0 trabalho que resta ao fil6sofo sCrio C o da anilise da semintica (relagio entre
linguagem e realidade A qua1 a linguagem se
refere) e da sintiitica (relaqoes dos sinais de
urna linguagem entre si) do unico discurso
significante, isto C, do discurso cientifico.
6) Por isso, a filosofia nao C doutrina,
e sim atividade: atividade clarificadora da
linguagem.
Devido a essa concepsao do trabalho
filos6fic0, e devido tambCm competincia
dos neopositivistas nas diversas citncias, C
facil imaginar as grandes contribuiq6es que
os vienenses deram ii anilise das ciincias
empiricas (causalidade, indusio, estado das
leis cientificas, relag6es entre termos te6ricos
e termos de observagao, probabilidade etc.),
e dos fundamentos da 16gica e da matemitica (basta recordar aqui o trabalho de Kurt
Godel, obra que determinou urna reviravolta
decisiva nos estudos de logica-matemitica).
A realidade 6 que, em Viena, com a obra
desse grupo, assumiu firme consistincia a
filosofia da citncia, entendida hole como
disciplina aut6noma que visa ii explicitagao consciente e sistemitica do mitodo e
das condig6es de validade das afirmas6es
assumidas pelos cientistas.

f\ antimetafisica
do "Wiener Kreis"

A atitude antimetafisica C urna constante da filosofia neopositivista. No Tractatus
logico-philosophicus, Wittgenstein sustenta
que "a maioria das proposig6es e das ques-
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toes escritas em matkria de filosofia niio siio
falsas, mas desprovidas de sentido".
Nas pegadas de Wittgenstein, Schlick compara os metafisicos a atores que
continuam a representar seu insosso papel
atk depois que a platCia se esvaziou. Em
Positivismo e realism0 (1932) escreveu que
"afirmaqoes como 'realidade absoluta' ou
'ser transcendente', ou outras do mesmo
ghero, nada mais significam do que determinados estados de espirito".
Rudolf Carnap tambkm assestou ataque
anilogo ao de Schlick contra a metafisica,
sempre com base no principio de verificaqiio.
Escreve ele em A supera@o da metafisica
atrave's da analise 16gica da linguagem
(1932): "Nem Deus nem diabo algum poderiio jamais nos dar uma metafisica". As
proposiqoes da metafisica servem somente
"para expressar sentimentos vitais". 0
metafisico, afirma Carnap, talvez possa se
expressar otimamente na musica de Mozart:
" 0 s metafisicos siio musicos sem talent0
musical". Em suma, para Carnap, a metafisica surge quando se aceita como significantes
termos que n5o tEm referhcia na experihcia e, com tais termos (corno "absoluto",
"coisa em sin, "incondicionado" etc.), se
constroem €rasesque pretendem, sem pod&
lo, nos falar da realidade.
Neurath, por sua vez, diz que a tarefa
de "elaborar uma linguagem o mais livre
possivel da metafisica" constituia tarefa
improrrogivel. Fautor de uma sociologia
empirica, Neurath era contrario a idkia de
Wittgenstein segundo a qua1 um fato deveria
repetir-se na estrutura de uma proposiqiio;
hostilizou tambem as conclus6es misticas do
Tractatus, e mostrou-se constantemente vigilante em relaqiio as infiltraq6es metafisicas
nas discuss6es do Circulo de Viena.
A proposito disso, a segunda mulher
de Neurath, Marie, e R. S. Cohen recordam
o seguinte episodio: "Neurath interrompia
freqiientemente, exclamando 'Metafisica!',
durante a leitura e a discuss50 do Tractatus
de Wittgenstein nas reuni6es do Circulo,
irritando M. Schlick, que, por fim, disse-lhe
que estava interrompendo muito amiude
os trabalhos. Como bom conciliador, Hans
Hahn prop6e a Neurath que dissesse so 'M'.
Corno contou mais tarde Hempel, depois
de um longo murmurio, Neurath fez outra
proposta a Schlick: 'Acho que economizaremos tempo e esforqo se eu disser 'Niio-M'
toda vez que o grupo n2o estiver falando de
metafisica' ". Para Neurath, o conhecimento
cientifico niio pode ser outra coisa sen50 o
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sistema das proposiqoes aceitas na Cpoca
pelos cientistas. A rejeiqiio da metafisica
constituia para ele uma batalha, exatamente como se se tratasse de lutar contra um
inimigo politico. Assim era a antimetafisica
de Neurath.
E Hans Reichenbach, na Introdupio ao primeiro numero da revista do
Circulo, "Erkenntnis" (Conhecimento),diri
tratar-se de um fato decididamente progressista o abandono de qualquer metafisica ou
poesia em matkria de conceitos (Begriffsdichtung), abandono posterior Bquele que o
proprio Reichenbach chamou de "desdivinizaqiio" (Entgotterung) da natureza.

&* Schlick

'I

e o

principio de verificac~o

Como ja dissemos, os primeiros membros do Circulo de Viena leram e comentaram o Tractatus logico-philosophicus, de

Retchenbach (1 89 1-1 9.53) fot, corn Carnap,
dtretor da reuista do Circulo, "Erkenntnzs".
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Ludwig Wittgenstein. Este escrevera que
"compreender urna proposiqiio significa
saber como estiio as coisas no caso de ela
ser verdadeira". Para Schlick, como se pode
ver em seu ensaio Significado e verifica@o,
isso queria dizer que "o significado de urna
proposiqiio C o mCtodo de sua verificaqiio".
Em Positivismo e realismo, diz Schlick: "A
funqiio especifica da filosofia C a de pesquisar
e esclarecer o sentido das afirmaq6es e das
quest6esn. E "o sentido de urna proposiqiio
consiste unicamente no fato de que a proposigiio expressa determinado estado de
coisas", que C necessario mostrar, portanto, se quisermos indicar o sentido de urna
proposiqiio. Portanto, "quando quisermos
encontrar o sentido de urna proposiqiio, devemos transforma-la atravCs da introduqiio
de definig6es sucessivas, at6 que, por fim,
nos encontremos diante de palavras que niio
possam ser ulteriormente definidas com palavras, isto C, cujo significado so podera ser
demonstrado diretamente. 0 crittrio para a
veracidade ou falsidade de urna proposiqiio,
portanto, consiste no fato de que, sob determinadas condig6es, alguns acontecimentos
se diio ou niio. Quando se estabeleceu isso,
estabeleceu-se tudo aquilo de que se fala
na proposigiio - e, com isso, se conhece
seu sentido". E 6bvio que a verificabilidade
em questiio niio C verificabilidade de fato, e
sim de principio, "j5 que o sentido de urna
proposiqiio niio depende naturalmente do
fato de que as circunstincias em que nos nos
encontramos diretamente em dado tempo
permitem ou impedem sua verificaqiio factual. A proposiqiio 'sobre a outra face da h a
existem montanhas com a altura de trGs mil
metros' C, sem duvida, absolutamente sensata, ainda que nos faltem os meios tkcnicos
para verifica-la".
Essa tambCm era a linha de Carnap,
do Carnap da Constru@o ldgica d o mundo
(1928),na qua1 a reduqiio de todas as proposiq6es das cicncias, realizadas por meio do
"sistema de constituiqiio" (Konstitutionssystem), fazia com que todo o edificio da linguagem sensata, para ser significante, tivesse
de se apoiar nos Elementarerlebnisse, ou
seja, nos dados da experitncia imediata.
Carnap C extremamente claro: fora das
express6es de logica e matematica, que siio
apenas transformag6es tautologicas, niio ha
fonte de conhecimento alCm da experitncia:
niio existe nenhum juizo sintCtico a priori,
nenhuma intuiqiio, nenhuma visiio eidCtica. As palavras so ttm significado quando
indicam algo de factual, e as afirmaq6es so
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tem sentido quando expressam um possivel
estado de coisas; do contrario, no primeiro
caso temos um Scheinbegriff (pseudoconceito) e no segundo urna Scheinsatz (pseudoproposiqiio). E somente se estivermos e m
condig6es de decidir com base nos dados
da experihcia 6 que sera possivel escapar
"daquele inextricavel novelo de problemas,
conhecido sob o nome de filosofia", escreve
Carnap em Sintaxe ldgica da linguagem.

0 principio de verifica~iiologo se
tornou objeto de severas criticas. Ele imediatamente parece para muitos um principio metafisico (ou, para ser mais exato,
criptometafisico), que, em nome da citncia,
condenava aprioristicamente o sentido de
qualquer outro discurso. Mas, a parte isso, a
cisncia niio parecia encontrar, com o princi-

Montz Schlzck ( 1 882-1 9 36)
for o ftlndador do C~rrrtlode V w ~ a .
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Verifica~Io(principio de). 0
principio de verificaq%oe um principio
tornado prdprio pelos neopositivistas
do Circulo de Viena para separar as
assergees sensatas das ciencias empiricas das asserqdes insensatas das
varias metafisicas ou tambem das fes
religiosas.
0 principio e, portanto, um principio de significdncia que tende a
demarcar a linguagem sensata da
linguagem insensata. Na formula$%o
de Waismann ele soa: " 0 sentido de
urna proposi~%o
6 o metodo de sua
verificaqBo".
lsso equivale a dizer que tern sentido
unicamente as proposiqdes que podem ser factualmente verificadas; por
conseguinte, as proposig6es que n%o
podem ser yerificadas s%oprivadas
de sentido. E oportuno observar aqui
que dizer de urna proposi@oque ela
4 privada de sentido nao significa afirmar que ela e falsa, mas exatamente
que 6 privada de sentido. A assercao
"a h a tem a forma de um quadrado"
6 urna proposiqao falsa; a asserqao
"a lua e um nljmero primo" e urna
proposi@o insensata. Pois bem, para
os neopositivistas as asserqdes metafisicas (como: "existe Deus", "n%oha
nenhum Deus", "a historia e guiada
por uma inelutavel lei dialetica", "a
alma e imortal", e dai por diante) s%o
asserqdes insensatas, porque n%os%o
verificaveis.
0 principio de verificaqao n%oteve
vida facil ja dentro das discussdes do
Circulo de Viena.
Carnap, em seu period0 americano,
deixou de falar de verificabilidade,
propondo os conceitos de controlabilidade e confirmabilidade.
0 "segundo" Wittgenstein ira alem
do principio de verifica~aocom seu
principio de uso e a teoria dos jogos
de lingua.
Popper, por sua vez, criticou desde
o inicio o principio de verifica@o; e,
em vez de demarcar entre linguagem
sensata e linguagem insensata, prop&, com seu criterio de falsificabilidade, urna demarca@o entre ciencia
e n(?ociencia.

ci&vztn entre a s duas g u r r r n s
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pio de verificaqiio, urna sistematizaqiiocapaz
de salvi-la, visto que a cicncia via-se baseada
em experigncias inteiramente subjetivas e
prenhes de solipsismo, como os Erlebnisse. Como observou Kraft, as proposiqoes
elementares ou protocolos eram algo psicoIogico, ao invCs de 16gico. AlCm disso, formulado o principio de verificaqiio, encontravamo-nos imediatamente diante do seguinte
dilema: ou o critirio e urna assertiva factual,
e entiio niio C mais urna norma absoluta com
a qua1 julgar a linguagem como significante
ou insignificante; ou entiio se afirma corno
norma e ai se cai num impasse, urna vez que,
por tal principio, a norma niio tem sentido.
Na tentativa de superar essa situaqiio
dificil da primeira fase do Circulo (a chamada fase "semhtica"), Neurath, seguido por
Carnap, subverteu sua orientaqiio sem2ntica
em sentido sintatico ou, como se diz, fisicalista. Para afastar qualquer perplexidade,
Neurath, em Citncia unificada e psicologia
(1933), afirma a necessidade de apresentar
as proposiqoes em linguagem na qua1 todas
elas desde o inicio se mostrem intersubjetivas. Para tanto, niio C necessirio partir
da concepqiio irremediavelmente viciada
de metafisica, segundo a qua1 se assume a
linguagem em sua funqiio de representag20
projetiva dos fatos. A linguagem deve ser
tomada como fato fisico, como conjunto de
sons e de sinais. A ciincia 6 a totalidade das
afirmaqoes empiricas pronunciadas e escritas, e estas -traqos de tinta ou sistemas de
ondas aCreas -siio ao mesmo tempo aquilo
de que a cigncia fala e aquilo com que ela
se expressa. Escreve Neurath em Fisicalismo
(1931):"A teoria da linguagem pode ser inteiramente integrada iteoria dos processos
fisicos: estamos sempre no mesmo imbito".
Em suma, niio podemos sair da linguagem e
ser ao mesmo tempo acusadores, acusados
e juizes; n6s aumentamos a ciincia, aumentando a quantidade de suas proposiqoes,
confrontando as novas proposiqoes corn as
jii em uso, e criando um sistema privado de
contradiqGes, capaz de fazer previs6es corn
ixito. Precisa Neurath em Sociologia n o fisicalismo (1931-1932):"Nos podemos afirmar apenas que operamos hoje com o sistema espaqo-tempo que corresponde ifisica".
A adoqiio da linguagem como fato fisico e a eliminaqiio de sua funqiio de representag20 projetiva dos fatos levam a urna mudanqa radical no critkrio de aceitabilidade.
A teoria da verdade como correspondZncia
entre urna proposiqiio e um fato 6 substituida pela teoria da verdade como coevBncia
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entre proposip5es. Uma proposiq50, portanto, C "niio-correta" se niio se harmoniza
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com as outras proposig8es reconhecidas e
aceitas no corpus das cigncias, caso contrario C "correta". Esse C o unico critCrio com
o qual se pode projetar uma enciclopedia
da cidncia unificada. utilizando a unica
linguagem sensata, a das cigncias fisicas.
N o escrito Sociologia empirica, de
1931, Neurath fala de enciclopkdia e n5o de
sistema, pela abertura e carater incompleto
que distinguem a primeira, onde C possivel
fazer confluir os resultados an8nimos das
diversas citncias positivas ou, para dizer
com Nietzsche. "as verdades sem metens ~ o " que,
,
a o contririo dos fascinantes erros das eras metafisicas, evitam se transformar em mausolku e permanecem uma forga
intelectual viva e util para a humanidade.

como Iinguagem universal
d a cigncia

As idCias radicais sobre o fisicalismo
propostas por Neurath levaram ao Circulo
de Viena poderosissimos germes de discussiio. Carnap foi quem, mais do que qualquer
outro, sofreu as influtncias neurathianas.
Como, porCm, as formulaq8es de Neurath,
na opini5o de Carnap, eram "absolutamente
discutiveis", foi precisamente Carnap quem
tentou seu repensamento, para a fundamentac5o mais adeauada do fisicalismo.
Como jii dissemos, dois eram os nucleos do fisicalismo em Neurath, isto C, a
concepq50 da linguagem como fato fisico
(concepqiio que prescindia da quest50 da
linguagem como "projegiio" do mundo) e
a exiggncia da cigncia unificada em bases
fisicalistas. Carnap aceita, sem duvida, a tese
da universalidade da lingua fisicalista, sem,
porCm, insistir na redugiio da linguagem a
um fato fisico e, portanto, sem rejeitar a
fungiio simbolica dos sinais. Com efeito,
os ensaios A linguagem fisicalista como
linguagem universal da cidncia (1931)e A
psicologia na linguagem fisicalista (1932),
escritos em defesa do fisicalismo, referemse auase aue exclusivamente ao tema da
uni;ersalidade da lingua fisicalista.
Escreve Carnap em Filosofia e sintaxe
l d ~ i c a(1935): "Nos. nas discuss8es do Cir-

Frontispicio da
EnciclopCdia international da ciincia unificada,
aue teue entre seus Dromotores
b t t o Neurath, ~ u d o l carnap
f
e Charles VZ! Morris.

que a linguagem fisica C a linguagem basica
de toda a cigncia, uma linguagem universal
que abrange os conteudos de qualquer outra linguagem cientifica". E, segundo ele,
a linguagem fisica deve ser adotada como
linguagem da citncia unificada (na qual
entram tambCm a psicologia e a sociologia,
ou seja, as chamadas "cigncias do espirito"),
porque possui as trts caracteristicas da intersensualidade, da intersubjetividade e da

universalidade.
Naturalmente, podemos admitir facilmente, com Carnap, que o fisicalismo C uma
tese logics, que n5o fala de coisas, mas de
palavras. Mas de que coisa falam essas palavras? Como podemos determinar a relag50
linguagem-realidade? Foi sobre essa relagiio
que explodiu a pokmica Schlick-Neurath.
N o fundo, essa quest50 n5o interessava
muito a Carnap, que, nesse periodo, estava
dedicado Sintaxe ldgica da linguagem e,
portanto, a determinag50 das estruturas
formais, da sintaxe logica, das linguagens.
Mas, se n50 interessava a Carnap, o problema era candente para Schlick, que n50

Rudolf Carnap (1 891 - 1 970),
membro do Circulo de Vzena,
k u m dos representantes
mals emznentes
do neo-empzutsmo contemporhzeo.

podia se conformar com a proposta dos
"convencionalistas" de considerar valida
toda linguagem n2o-contraditoria. Com
efeito, uma linguagem niio-contraditoria
n2o e' suficiente para explicar a ciencia: at6
uma fabula bem elaborada pode ser n2ocontraditoria, sem que por isso deva ser
considerada cientifica.
Em todo caso, embora niio encontrando formulaqdes adequadas para seu criterio
("nosso principio i de uma trivialidade
sobre a qua1 niio se pode sequer discutir"),
Schlick desempenhou no Circulo de Viena
a funs20 dialetica da referencia continua
aos fatos, referencia que, como diz Russell,
torna verdadeira qualquer afirmaq20. E
isso contra os convencionalistas (Neurath
e, em parte, tambem Carnap e outros), que,
preocupados com uma suposta e temida
infiltraqzo da metafisica no pensamento
de Schlick, acabavam quase que por abandonar o empirismo. 0 s convencionalistas
pareciam se esquecer de que o objetivo das
palavras 6 o de se ocupar de coisas diferentes
das palavras. Para eles, e como se a ciincia
fosse mais ou menos como uma fabula bem

estruturada: tratar-se-ia sempre de jogos de
sinais. Schlick, porem, insiste no fato de que
a cihcia e um jogo de sinais, sim, mas um
jogo que 6 jogado no tabuleiro da natureza.
0 s convencionalistas, diz ainda Russell,
parecem dizer "no principio era o verbo",
enquanto Schlick queria afirmar que "no
principio era aquilo que o verbo significa".

0transplante
d o neopositivismo

De 1930 ate 1938, ano em que se realiza a anexaqgo da Austria pelos nazistas,
assiste-se A fase da decolagem international
do Circulo de Viena. Essa fase i marcada
por abalizados reconhecimentos e por relevantes aquisiqdes doutrinarias, bem como
pel0 desaparecimento de Schlick - que foi
assassinado por um seu ex-aluno em 1936,
dois anos depois da morte de Hans Hahn
- e pela diispora progressiva do grupo
originario, com o conseqiiente "transplan-
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te" do movimento de pensamento, agora
ja conhecido como "neopositivismo", "positivism~16gicon ou "empirismo 16gicon,
sobretudo para alCm-Atliintico, ou seja, para
os Estados Unidos.
A entrada do neopositivismo nos Estados Unidos, por um lado, permitiu aos
filosofos norte-americanos aguqarem analiticamente sua orientaqiio cientifica, concentrando-se em problemas metodologicos
bem circunscritos, e, por outro, induziu os
pensadores de origem europCia a enriquecerem. com consideracdes de carater semiintico-pragmitico, sua perspectiva filosofica,
atenuando-lhe a infase formalista inicial em
matCria de linguagem.
Para concluir. urna observaciio sobre o
empreendimento que, do ponto de vista da
colaboraqiio orgiinica entre tais estudiosos,
representa o documento mais significativo:
a International Encyclopedia of Unified
Science (Enciclope'dia internacional da ci2ncia unificada). A idCia de urna coletinea
enciclopCdica das ciincias foi de Otto Neurath, que a cultivou com tenacidade a partir
de 1920. O encontro de alguns expoentes
do Circulo de Viena com pensadores norteamericanos como Morris, Nagel, Lenzen e
Bloomfield permitiu a Neurath preparar um
programa valido de trabalho e, a partir de
1938, encaminha-lo para a concretizaqiio,
sob sua direqiio, de Carnap e de Morris. O
desencadeamento da guerra e, sobretudo
depois da morte do pr6prio Neurath em
1945, a atenuaqiio do impulso unitario de
viirios colaboradores prejudicaram o pleno
desenvolvimento da iniciativa.
Libe~aliza~
e~
s~
op e r a q G o
das teses neopositivistas

fi filosofia
do"segundo" W i t t g e n s t e i n

e

S

L

~

influ&cias
S

As dificuldades com que se haviam defrontado as teses neopositivistas, sobretudo o
principio de verificaqzo, niio foram de mod0
algum escamoteadas. Pelo contririo, foram
formuladas com toda clareza. E o esforqo
para supera-las levou, por um lado, B nova
filosofia de Wittgenstein ( A filosofia do chamado "segundo" Wittgenstein) e, por outro,
h epistemologia falsificacionista de Karl Popper; por outro ainda, a liberalizaqiio do neopositivismo realizada por Rudolf Carnap.

Em janeiro de 1929, Wittgenstein voltou
a Cambridge, retomou seu trabalho filos6fico
e escreveu grande quantidade de observaqdes.
Depois, reuniu as notas escritas de janeiro
de 1929 a setembro de 1930 em um manuscrito intitulado Observap5es filosoficas, que
constitui um documento do qua1 C possivel
extrair os pontos em que se afastou-de suas
concepqoes filosoficas do Tractatus, que inspirara o Circulo de Viena, e ver sua abertura
para perspectivas mais liberais. Se, para o
"~rimeiro"Wittrrenstein.
"o sentido de urna
"
proposiqiio C o mktodo de sua verificaqiio",
agora, nas Observa~6esfilosdficas, ele diz
que "o que urna palavra significa apreendese auando se ve como ela C usada: se altrutm
"
conheceu seu uso, entiio aprendeu tambCm o
que ela significa". Se a filosofia do primeiro
Wittgenstein levara os membros do Circulo
de ~ i e n aa construirem urna lintruatrem
perfeita, agora a introduqiio, pelo proprio
Wittgenstein, do principio de uso (segundo o
qua1 o significado de urna palavra C seu uso
na lingua) impele os seguidores do neopositivismo a reexaminarem sua atitude intransigente e, principalmente, seu programa de
construqiio de urna linguagem privilegiada.
A passagem de Wittgenstein da fase
rigida do Tractatus para a fase liberal das
Observa~6esfilosoficas devem-se acrescentar as criticas que, a partir da Ldgica da
descoberta cientifica, de 1934, Karl Popper
passou a fazer ao principio de verificaqiio,
que Ihe parecia autocontraditorio, criptometafisico e i n c a ~ a zde e x ~ l i c a ras leis
universais das ci&ias empirkas. Em sua
autobiografia A busca que niio tern fim, ele
se pergunta, a proposito da dissoluqiio do
Circulo de Viena: "Ouem C o res~onsavel?"
E responde: " ~ r e i o . ~ u etenho h e admitir
minha responsabilidade".
Quem, antes e mais do que os outros
membros do Circulo de Viena. encaminhou
a liberalizaqiio do empirismo foi R. Carnap,
a partir da dCcada de 1930, quando ainda
ensinava em Praga.
Segundo a concepqiio originaria do
Wiener Kreis, embora se tornando constantemente mais abrangente, o sistema de conhecimento era considerado um sistema fechado
sentido: segundo seus membros.
no setruinte
"
pelo menos no inicio de seu trabalho, havia
um minimo de conhecimento, o conhecimento do imediatamente dado, que era indubitivel; eles supunham que todo outro tip0
de conhecimento se apoiasse solidamente
nessa base e, por isso, se pudesse identificar
com igual certeza. Era essa a imagem que o
u

u

u
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pr6prio Carnap apresentara na Constru@o
ldgica d o mundo. Essa concepgiio, estreitamente ligada ao principio wittgensteiniano
da verificabilidade, implicava simultaneamente urna ( n i o muito defensavel) imagem
iustificacionista da cihcia.
cdtica
do principio de verificaG80

Com efeito, o principio de verificaqzo
(pelo menos como havia sido formulado nos
primeiros tempos pel0 Circulo de Viena) 6
incapaz de explicar a cihcia por duas raz6es
fundamentais: em primeiro lugar, as assertivas protocolares (de base ou de observagiio)
niio s i o absolutamente incontrovertiveis;
alCm disso (e esta C urna quest50 central), at6
urna strie numerosa de observag6es andogas reiteradas n i o basta para fundamentar
logicamente as leis universais da citncia. Por
tudo isso, em Controlabilidade e significado
(1936),ao invCs de verificabilidade, Carnap
falaria de controlabilidade e de confirmabilidade: "Podemos dizer que urna proposigio
C controlavel se, de fato, conhecemos um
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mitodo para proceder a sua eventual confirmagio, ao passo que podemos dizer que C
confirmavel se sabemos sob que condiqijes,
em principio, ela seria confirmada".
AlCm disso, Carnap distingue entre
confirmabilidade completa e confirmabilidade incompleta: temos a primeira quando
a proposigio C redutivel a urna classe finita
de proposiq6es que contenham predicados
observaveis (exemplo: "todas as maqis deste
cesto s i o vermelhas"); por outro lado, urna
proposiqio C incompletamente confirmavel
se houver urna classe infinita de proposig6es
que contenham predicados observaveis e
sejam conseqiihcias da proposiqio dada
(assim, por exemplo, a proposigiio universal "todos os metais, quando quentes, se
dilatam" C incompletamente confirmivel).
E, para Carnap, a exighcia de confirmabilidade incompleta constitui urna formul a @ suficiente
~
do principio do empirismo: C
urna formulagio capaz de explicar o conhecimento cientifico, que est5 em condig6es de
distingui-lo das afirmaq6es metafisicas e esta
desprovida dos defeitos de que o principio
de verificagio estava carregado.

II. 0operacionaIismo

NSo distante de alguns nucleos te6ricos do neopositivismo esta, sempre nos
anos entre as duas guerras, o operacionalismo do fisico americano Percy Williams
Bridgman (1882-1961), perspectiva que ele elaborou em dois volumes: A ldgica da
fisica moderna (1927) e A natureza da teoria fisica (1936). Para Bridgman a atitude
do fisico deve ser "uma atitude de puro empirismo"; e esta, a seu
ver, equivale a "reduzir o significado dos conceitos cientificos a Reduzir
significado
urna operag30 empirica ou a um conjunto de operaqbes". Assim,
por exemplo, o conceito de comprimento ocorre nas operasdes dos
conjunto
com que o comprimento e medido. "0conceito e sinsnimo do adeurn
operacdes
conjunto correspondente de operaqbes" . Bridgman acreditava
que a aproximasao operacionista nos teria permitido evitar muitas
questdes e que teria reformado "a arte social da conversasao".

,

0 s conceitos reduzidos

A teoria ou imagem da c i h c i a que
passou a ser chamada de operacionismo (ou

operacionalismo ou operativismo) deve-se
ao fisico (e prsmio Nobel) norte-americano
Percy Williams Bridgman (1882-1961 ), que
a elaborou em duas obras (A ldgica da fisica
moderna, 1927, e A natureza da teoria fiszca,
1936) e, depois, especificou-a pouco a pouco
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Percy Williams Bridgmnn ( I 882prBmio Nobel de fisica em 1946,
foi o tecirico do operacionu~ismo

em uma sCrie de ensaios escritos de 1934 a
1959 (atualmente reunidos, em italiano, em
A critica da ciincia).
Diante das reviravoltas revolucionarias
da fisica contemporinea, Bridgman, em A
ldgica da fisica moderna, sustenta que "a
atitude do fisico deve [. ..] ser uma atitude
de puro empirismo. Ele niio deve admitir
nenhum principio a priori que determine
ou limite a possibilidade de novas experiincias. A experiincia s6 C determinada pela
experiincia. Isso significa praticamente que
devemos renunciar 2 pretensiio de abranger
toda a natureza em uma formula, simples
o u complicada". 0 reconhecimento da
"impossibilidade essencial de extrapolar o
significado dos experimentos para alCm de
seus limites atuais" far6 com que "nossa
experiincia do momento niio hipoteque
o futuro". E para que s6 a experiincia
seja guia de si mesma, Bridgman sustenta
que C necessario reduzir o significado dos

Evidentemente, sabemos o que entendemos
por comprimento se pudermos dizer qua1 C
o comprimento de qualquer objeto. E para o
fisico niio C precis0 mais nada. Para encontrar o comprimento de um objeto, devemos
realizar certas operaq6es fisicas. 0 conceito
de comprimento, portanto, C fixado quando
S ~ fixadas
O
as operaq6es atraves das quais
se mede o comprimento. Ou seja, o conceito
de comprimento implica nada mais nada
menos que o grupo de operaq6es com que
o comprimento C determinado. Em geral,
por conceito, n i o entendemos mais que um
grupo de opera@es: o conceito e' sin6nimo

d o grupo de opera~8escorrespondente".

conceitos cientificos a uma opera@o empirica ou a um conjunto de opera~oes.Diz

E evidente, escreve Bridgman em A
logica da fisica moderna, que, se definirmos

Bridgman que podemos ilustrar essa nova
atitude diante dos conceitos considerando
o conceito de comprimento. "0 que entendemos por comprimento de um objeto?

um conceito niio em termos de propriedade, e sim em termos de opera~oesefetivas,
entiio "evitamos o perigo de ter de rever
nossa atitude em relaqiio 2 natureza. Com
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efeito, se a experitncia i sempre descrita
em termos de experiencia, havera sempre
correspondhcia entre a experiihcia e nossa
descriqiio dela".

III.

filosofia

da cisficin e n t r e

as duas guerra5

125

Esses, basicamente, s5o os nucleos
teoricos fundamentais da concepqiio operativista da c i h c i a . Uma conseqii&ncia
primeira e imediata dessa concepqiio C que,
uma vez adotado o ponto de vista operativo,
toda uma sirie de problemas e conceitos se
veriam privados de significado. "Se uma
quest50 especifica tem sentido, deve ser
possivel encontrar operaqoes atravis das
quais ela pode ter uma resposta. Em muitos
casos, ver-se-a que tais operagoes niio podem
existir e que, portanto, a quest50 niio tem
sentido. Por exemplo, n5o significa nada
perguntar se uma estrela esta em repouso ou
niio. Outro exemplo C uma quest50 proposta
por Clifford, isto 6, se niio i possivel que,
com o movimento do sistema solar de uma
parte do espaqo para outra, mude tambim a
escala absoluta das grandezas, de mod0 tal
a influenciar igualmente todos os objetos,
de forma que a mudanqa de escala niio se
poderia jamais relevar". Da mesma forma,
na perspectiva operacionalista, "muitas das
questoes propostas a respeito de objetos sociais e filos6ficos mostrar-se-iio desprovidas
de significado, quando examinadas do ponto
de vista das operaqoes".
Bridgman acreditava que o pensamento operativo (por um lado, mais facil, pela
inutilizabilidade de antigas generalizaqoes e
idealizaqties nesse tip0 de pensamento; por
outro lado, mais dificil, dado que freqiientemente as implicaqties operativas de um
conceit0 siio bastante ocultas) reformaria "a
arte social da conversaqiio", e que seu efeito
final seria "economia de energias individuais
em favor de interciimbios de idiias mais
estimulantes e interessantes".

epistemoIogia
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e sobretudo sua considera@o da historia da cibncia como instrumento primdrio na
analise da racionalidade, se revelaram, em nossos dias, sempre mais importantes.

0 filosofo - escreve Bachelard - deve ser contempordneo da ciencia de seu
tempo; e isso porque a filosofia sempre esta em atraso de urna mutaqao em relaqao
ao ~aber~cientifico,
com a consequCncia de que a cibncia nao tem a filosofia que
merece. E precis0 entrar de fato dentro da cibncia para entender que nao e a razao
filosdfica que ensina a cibncia, mas que e "a ciencia que instrui a razao"; e para
compreender - diversamente dos neopositivistas - que "um pouco de metafisica
nos afasta da natureza, muita metafisica dela nos aproxima".
E, diversamente ainda dos neopositivistas, Bachelard chama
"Coupures"
e O ~ S ~ ; ~ C U I O S a atensso para a historia da cihcia; urna atensao que o faz dizer
epistemologicos - em A formagso do espirito cientifico - que se conhece sempre
+ 3 2-7
contra urn conhecimento anterior ("nao ha verdade sem err0 retificado"), que a pesquisa avanqa por meio de sucessivas rupturas
epistemolrfgicas, mesmo se tais rupturas efetivas ou coupures nao sao passos tao
fdceis, urna vez que o pesquisador choca-se frequentemente com aqueles que Bachelard chama de obstaculos epistemologicos (por exemplo, o obstaculo animists:
"a palavra vida e urna palavra rnagica. urna palavra valorizada").

I Vida e

obvas

Gaston Bachelard nasceu em Bar-surAube, na Franqa meridional, em 1884. Com
28 anos laureou-se em matemitica; com 36,
em filosofia; alistado para o servi~omilitar
em agosto de 1914, foi dispensado em 1919.
De 1919 a 1928, ensinou fisica e cihcias
naturais no ColCgio de Bar-sur-Aube. Em
1928, foi encarregado de um curso complementar de filosofia na Universidade de
Dijon, onde ensinou at6 1940, ano em que
sucedeu a Abel Rey na citedra de hist6ria
e filosofia da citncia na Sorbonne. Ensinou
na Sorbonne ate 1954. Morreu em Paris
em 1962.
As obras epistemo16gicas de Bachelard

(0pluralismo coerente da quimica modernu, 1932; As intuip5es atomistas, ensaio de
classifica@o, 1933; 0 novo espirito cientifico, 1934; A dialbtica da dura@o, 1936; A
forma@o d o espirito cientifico: contribui@o
para urna psicanalise d o conhecimento
objetivo, 1938; A filosofia d o nrlo, 1940)
apareceram em um momento em que a filosofia da cihcia (pensamos precisamente
no neopositivismo vienense ou tambCm no
operacionalismo norte-americano) se apresenta como concepq5o antimetafisica, por
um lado, e, substancialmente a-histbrica,
do outro. E bem verdade que Bachelard
continuaria seu trabalho de epistemdogo
e historiador da cicncia tambCm depois da

Segunda Guerra Mundial (0racionalismo
aplicado, 1949; A atividade racionalista da
fisica contemporinea, 1951; 0 materialism o rational, 1953), mas deve-se dizer que
ainda nesse momento, enquanto ainda n5o
se havia difundido o pensamento de Popper
e de sua Escola, a filosofia cientifica (isto 6,
a filosofia ligada a cicncia e que pretendia
dar conta da cihcia) ainda era o neopositivismo.

f\ c i g n c i a

IGO
tern a filosofia

que merece

A epistemologia de Bachelard (seguida
depois de virios modos por Canguilhelm,
Foucault e Althusser), devido a Cpoca em
que surgiu e se desenvolveu, representa o
pensamento, prenhe de novidade, de um
filosofo solitirio (ainda que n5o isolado)
que, dentro da tradiqHo francesa de reflexHo sobre a cihcia (Meyerson, PoincarC,
Duhem), ultrapassa a filosofia "oficial" da
cihcia de sua Cpoca (o neopositivismo) e
propGe, como escreveu Althusser, um nrlo-

positivismo radical e deliberado.
Com base nisso, devemos registrar logo
que (prescindindo aqui de todos os estudos
que Bachelard dedicou atividade fantastica, ou seja, a rzverie: A psicanalise d o fogo,
1938; A poe'tica d o espaCo, 1957; A poe'tica
da rgverie, 1960) os pontos fundamentais
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Gaston Bachelard ( 1 884-1 962),
epistemologo
e histoviador da ccinciiz,
exerceu grande
e justificada influincia.
Propcis u m nbo-positiuismo
radical e delibevado.

de seu pensamento podem ser reduzidos a
quatro:
1)o fil6sofo deve ser "contemporiineo"
a cihcia de seu pr6prio tempo;
2) tanto o empirismo de tradiqao baconiana como o racionalismo idealista sso
incapazes de dar conta da pratica cientifica
real e efetiva;
3) a citncia C um evento essencialmente
historico;
4) a cisncia possui um "inevitavel
carater social".
Em 0 materialismo racional, Bachelard constata amargamente que "a ciencia
nso tem a filosofia que merece". A filosofia
estii sempre atrasada em relaqiio as mudanqas do saber cientifico. E Bachelard procura
opor a "filosofia dos filosofos" a "filosofia
produzida pela citncia": o que caracteriza a
filosofia dos filosofos sso atributos como a
unidade, o fechamento e a imobilidade, ao
passo que os traqos marcantes da "filosofia
cientifica" (ou filosofia criada pela citncia)
s5o a falta de unidade ou centro, a abertura
e a historicidade. Diz Bachelard em A filosofia do niio: "Pediremos aos filosofos que
rompam [...I com a ambiqso de encontrar

um so ponto de vista para julgar uma cicncia
tso vasta e tso mutiivel como a fisica". Para
Bachelard, a filosofia das citncias C filosofia
dispersiva, distribui'da: "Dever-se-ia fundar
uma filosofia do pormenor epistemologico,
uma filosofia diferencial, para contrapor a
filosofia integral dos filosofos. Essa filosofia diferencial seria encarregada de medir
o futuro de um pensamento". Esse tip0
de filosofia diferencial "C a unica filosofia
aberta. Toda outra filosofia estabelece seus
principios como intangiveis, suas verdades
primeiras como totais e adquiridas. Toda outra filosofia se orgulha de seu fechamento".

j

-

& a cizncia qne instmi
a raz&o

Em 0 racionalismo aplicado, Bachelard afirma que "a epistemologia deve ser
t5o move1 quanto a citncia". PorCm, C 6bvio
que, para haver uma filosofia dispersiva,
distribuida, aberta, diferencial e movel, C
necessario penetrar nas praticas cientificas,
em vez de julgA-las do exterior - em suma,

C preciso que o filosofo tenha confianqa no
cientista, que ele proprio seja cientista (savant) antes de ser philosophe.
N a opiniiio de Bachelard, existem
poucos pensamentos filosoficamente mais
variados do que o pensamento cientifico.
E "o papel da filosofia da ciincia t o de
recensear essa variedade e mostrar como os
filosofos aprenderiam se quisessem meditar
sobre o pensamento cientifico contemporineon. Enquanto os neopositivistas procuravam um principio rigido ( o principio da
verificaqiio) capaz de separar claramente a
cicncia da niio-ciEncia, Bachelard n i o aceita
um critkrio a priori que tenha a presunqio
de captar a essincia da cientificidade. Niio
i a raziio filosofica que domestica a ciincia,
e sim muito mais "a ciBncia que instrui a
razz0 " .

Assim, contrariamente aos nepositivistas, Bachelard niio aceita um principio
que estabeleqa a priori a cientificidade das
ciencias, nem a rejei~iioda historia feita pe10s pr6prios neopositivistas. Por outro lado,
combate a filosofia dos filosofos, porCm niio
considera a metafisica como insensata ou
indiferente para a ciincia, como o fizeram
os filosofos do Circulo de Viena. Escreve
ele: "0 espirito pode mudar a metafisica,
mas niio pode prescindir da metafisica". E
se t verdade que "um pouco de metafisica
nos afasta da natureza, muita metafisica nos
aproxima dela".
Por ai pode-se ver que Bachelard
niio nutre preconceitos antifilosoficos ou
antimetafisicos em nome da ciincia. Ele C
avesso A filosofia niio contemporhea da
citncia e arremete contra os filosofos que
"pensam antes de estudar", e sob cuja pena
"a relatividade degenera em relativismo, a
hipotese em suposiqiio, o axioma em verdade primeira". E esses juizos depreciativos em
relaqiio A "filosofia dos filosofos" brotam
da "firme vontade" de Bachelard "de dar a
filosofia uma oportunidade para que se torne
contemporhea da ciincia", como escreveu
Canguilhelm a respeito.

Para Bachelard, niio podemos considerar a ciencia independentemente de seu
devir. E o "real cientifico" niio 6 imediato e
primario: "Ele precisa receber u m valor convencional. E preciso que ele seja retomado

em urn sistema te6rico. Aqui, como em toda
parte, C a objetivaqiio que domina a objetividade". 0 "dado cientifico", portanto, i sempre relativo a sistemas teoricos. 0 cientista
nunca parte da experiEncia pura. N o tocante
a isso, escreve Bachelard em A forma@o do
espirito cientifico: "Conhece-se contra um
conhecimento anterior, destruindo conhecimentos malfeitos e superando o que, dentro
do pr6prio espirito, constitui um obstaculo
a espiritualizaqiio. 0 espirito nunca 6 jovem
quando se apresenta A cultura cientifica. Ao
contririo, C muito velho, porque tem a idade
de seus preconceitos. Ter acesso A cisncia
significa rejuvenescer espiritualmente, quer
dizer aceitar brusca mudanla que deve contradizer um passado".
Segundo Bachelard, essas sucessivas
contradiqoes do "passado" siio authticas
rupturas (coupures) epistemologicas, que,
de vez em quando, comportam a negaqiio de
algo fundamental (pressupostos, categorias
centrais, mttodos) que sustentava a pesquisa
na fase anterior. A teoria da relatividade e
a teoria quintica, pondo em discuss50 os
conceitos de espaqo, tempo e causalidade,
representariam algumas das mais flagrantes
confirmaq6es da idtia de ruptura epistemologica. A historia da ciincia, portanto,
avanqa por meio de sucessivas rupturas epis-
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temologicas. Mas, contrariamente a muitos
outros, entre os quais Popper, Bachelard
sustenta que tambim existe ruptura entre
saber comum e conhecimento cientifico:
"0 conhecimento vulgar tem sempre mais
respostas do que perguntas. Tem respostas
para tudo". N o entanto, o espirito cientifico
"nos proibe ter opinides sobre questdes que
n50 compreendemos, sobre questdes que
n5o sabemos formular claramente. Antes
de mais nada, i preciso saber propor os
problemas". Para o espirito cientifico, toda
teoria e' a resposta a uma pergunta.
E o sentido e a construc20 do ~roblema
sHo as caracteristicas primeiras do espirito
cientifico: o conhecimento vulgar C feito
de respostas, o conhecimento cientifico
vive na agitaqao dos problemas. "0 eu
cientifico i programa de experiZncias, ao
passo que o n5o-cientifico 6 problematica
ja constituida".

Ha mais, porim; diferentemente das
rotinas incorrigiveis da experiincia comum,
o conhecimento cientifico avanga atravis de
sucessivas retifica~desdas teorias anteriores:
"n2o ha verdade sem erro retificado". Mas,
afirma Bachelard em 0 novo espirito cientifico, para alim do sentimento psicologico,
"o espirito cientifico i essencialmente retificaq5o do saber, ampliaqao dos esquemas
do conhecimento. Ele julga seu passado
historico, condenando-o. Sua estrutura i
a conscitncia de seus erros historicos. Do
ponto de vista cientifico, o verdadeiro C
pensado como retificaqio historica de um
longo erro, e a experigncia como retificaqio
da ilusgo comum e primitiva".

Uma verdade sobre o fundo de u m
erro: essa i a forma do pensamento cientifico, cujo mitodo "C mitodo que busca
o risco [...I. A duvida esta na frente do
mCtodo e nao atras, como em Descartes.
E esse C o motivo por que posso dizer sem
grandiloquincia que o pensamento cientifico C pensamento empenhado. Ele pde
continuamente em jogo sua propria organizagao. H a mais: paradoxalmente, parece
que o espirito cientifico vive na estranha
esperanqa de que o proprio mitodo se choque com xeque-mate vital. E isso porque um
xeque-mate tem por consequincia o fato
novo e a idCia nova".

As hipoteses cientificas podem sofrer
xeques-mates; o espirito n5o-cientifico, ao
contrario, i aquele que se torna "impermeavel aos desmentidos da experiincia". Esta C
a razHo por que as rotinas incorrigiveis e as
idiias vagas s i o sempre verificaveis. E essa
i a razao por que C anticientifica a atitude
de quem sempre encontra um mod0 de
comprovar sua teoria, ao invis de mostra-la
errada e, portanto, retifica-la.

0 conhecimento cientifico avanqa por
meio,de rupturas epistemologicas sucessivas. E desse mod0 que ele se aproxima da
verdade: "n50 encontramos nenhuma solu$50 possivel para o problema da verdade,
sen50 a de ir descartando erros cada vez
mais sutis".
Entretanto, o progress0 da ciincia, essa
continua retificac5o dos erros anteriores,
especialmente as retificagdes que constituem
authticas coupures, n5o s5o passos que
se efetuam com facilidade, em virtude do
seu choque com o que Bachelard chama de
"obstaculos epistemologicos".
Podemos dizer que o obstAculo epistemologico i uma idiia que impede e bloqueia
outras idtias: habitos intelectuais cristalizados, a inircia que faz estagnar as culturas,
teorias cientificas ensinadas como dogmas,
os dogmas ideologicos que dominam as
diversas cicncias - eis alguns obstaculos
epistemol6gicos.
a ) 0 primeiro obstaculo a superar C
o de derrubar a opinizo: "A opiniio, por
direito, esta sempre errada. A opiniio pensa
mal, n5o pensa, traduz necessidades por conhecimentos. Decifrando os objetos segundo
sua utilidade, impede-se de conheci-10s. N5o
se pode basear nada na opiniao: antes de
mais nada, i preciso destrui-la".
b ) Outro obstaculo i a falta de genuino
sentido dos problemas, sentido que se perde
quando a pesquisa se encerra na casca dos
conhecimentos dados como adquiridos e
n i o mais problematizados. Mediante o
uso, diz Bachelard, as idCias se valorizam
indevidamente. E esse C um verdadeiro fator
de inircia para o espirito. Por vezes, ocorre
que uma idiia dominante polariza o espirito
em sua totalidade. "Ha cerca de vinte anos,
um epistemologo irreverente dizia que os
grandes homens s5o uteis para a ciincia na
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primeira metade de sua vida, e nocivos na
segunda metade".
Obst~culosimportantes e dificeis de
remover sio:
c) o obstaculo da experigncia primeira,
ou seja, da experiGncia que pretende se situar
altm da critica;
d) aquele que pode ser chamado obstaculo realista, e que consiste na seduqgo da
idtia de substiincia;
e) por fim, aquele que se pode chamar
de obstdculo ani,mista ("a palavra vida e
palavra magica. E palavra valorizada").
Diante dessas realidades constituidas
pelos obstaculos epistemol6gicos, Bachelard
prop6e uma psicana'lise do conhecimento
objetivo, voltada para a identifica~iioe para
a remoqio dos obstaculos que bloqueiam o
desenvolvimento do espirito cientifico.
Tal catarse torna-se absolutamente necessaria se quisermos tornar possivel o progresso da ciGncia, ja que se conhece se
contra um conhecimento anterior.

Tudo isso mostra tambem a funq5o da
nega~iiodentro de nossa atividade de conhecimento e dentro da propria filosofia, que,
na opiniiio de Bachelard, deve se configurar
comojilosojia do niio, firme na rejeiqgo das
pretensdes dos velhos sistemas a se apresentarem como concepq6es absolutas e totalizantes da realidade e a imporem a cicncia
principios intangiveis. A tese de Bachelard
C de que a evoluqgo do conhecimento n5o
tem fim, e de que a filosofia deve ser instruida pela ci&ncia.Isso pode ate perturbar o
filosofo. "No entanto, e necessario chegar a
essa concius5o se quisermos definir a filosofia
do conhecimento cientifico como jilosojia
aberta, como a conscihcia de espirito que se
fundamenta trabalhando sobre o desconhecido, e procurando no real o que contradiz
conhecimentos anteriores".
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dirnento que ultrapassa a capacidads do razdo
hurnana (corno, por exemplo, considera Kant), s
sirn porque ndo subsists o proprio problema. E
com a descobsrta de que a forrnula@o disso 6
inadsquada, tamb6rn a h~storiadas pol&rnicas
metafisicas se torna cornpresnsivel.
Se nossa concsp~do& em gsral justa, ela
A metofisica & um monte
deve se Iegit~marhistoricamente.Dsve mostrar
que est6 sm grau de dar razdo, pelo rnenos
de pseudoproblemas
at& certo ponto, do mudonp ds significado do
terrno "filosofia".
R otividode de uma FilosoFia vdlido a
Ora, isto & justaments o que acontscs. Se
proFkuo consiste no esclarecimento do senno antiguidade, e at& rscenternente,a filosofia
tido dos conceitos e clos proposi@es das
sern rnais se identificou com qualquer pesquisa
ci&nciosempi'ricas. R metafisfca,por sua vez,
cientifica puramente teorica, a coisa dependeu
Q openas um monte de pseudoproblemase
do fato de qus a ci&ncia se encontrava, no
pseudoproposi{dss. R sorte dos mstafisicos
rnomento, em um est6gio em que devia ainda
& andloga 2, dos otores que "~nsistem
um bom
considerar corno sua tarefa precipua a elucidatempo recitando, antes de perceber qua os
<do de seus proprios conceitos Fundarnentais.
expectadores pouco a pouco se dirigiram
E a emancipa~dodas ci&ncias particulares de
para outros lugores".
sua genitora cornum, a filosofia, & expressdo
da circunst6ncia de que o sentido de certos
concsitos Fundarnentaisj6 se tornara suficisnteQue o trabalho da filosof~ando consiste rnsnte claro para permitir, com seu uso, tr~balhar
ern asserir proposi<bes,ou seja, que a determi- posteriormente de rnodo proficuo. Rl&m disso.
nag30 do ssntido dos enunciados ndo pods por se ainda hojs, por exernplo, a Qticae a esthtica,
sua vsz se rsalizar por rneio de enunciados, 6 e porvezes at& a psicologia, sdo tratadas corno
f6cil de entender. Se, com efeito, por exemplo, rarnos da Filosofia, com isso aparece que elas
esclarqo o significado de minhas palavras por ndo dispaem ainda de conceitos fundarnantois
meio de proposiqks explicativas ou defini<aes, suficienternente claros e que seus esfor<ossdo
ou seja, com o auxilio de novas palavras, & mais, de preval&ncia, ainda dirigidos a deterprecis0 entdo posteriormente p6r em questdo minor o sentido de suas proposig6es. Por firn,
o significado delas, e assim por diante. Mas se dentro da ci&ncia firmemente consolidada se
tal process0 ndo pode continuar ao infinito, e manifests, irnprovisamente, em algurn ponto, a
encontra sempre seu epilog0 na ostenta@o, na necessidade de tomar novarnente consci6ncia
exibisdo material daquilo que ss entende, ou do verdadeiro significado dos conceitos fundaseja, na rsaliza$dods csrtos atos concretes. E rnentais, provocando assirn urn esclarecirnento
apenas estes ndo sdo nern capazes, nern ne- rnais radical de seu sentido, essa an6liss i:
csssitados de explica<besposteriores.R irltima logo percebida corno urn at0 eminentemente
dstsrmina~dodo significado, portanto, ocorre filos6Fico. Todos sstdo de acordo sobre o Fato
sempre por meio de ag8ss. Elas constituem a de que, por exemplo, a pesquisa de Einstein,
desenvolvida corn bass em um exarne do sencltividads filosofica.
Um dos rnais graves erros do passado & tido dos enunciados sobre o tempo e sobre
o de ter acreditado poder formular o sent~do o espaco, foi, no mornento, urn verdadeiro e
aut&ntico s o conteirdo ultimo das proposi- proprio ernpreendimento filosofico. Podernos
@as por rneio de enunciados posteriores, ou aqui acrescentar que as aquisi(6ss da cihncia
seja, de pod&-lo representar sob a forma de verdadeirarnente decis~vas,as que fizeram
conhscimentos: eis o erro da "metafisica". R Bpoca, sempre Forarn dssse tipo, ou seja, funaspirqdo dos metafisicos foi sempre dirigida dadas sobre urna nova elucida@o do sentido
ao objetivo absurd0 ds expressar o conteudo dos principios fundarnentais. Tais aquisi@es
puramentequalitativo (a "ess&nciaU
das coisas) sdo por isso acessiveis apsnas bqueles qus
por meio de conhecimsntos, isto 8,de dizer o t&m disposi@o para a atividade filosofica.
indizivel. Rs qualidades n60 ss deixarn "dizer"; lsso significa qua o grande cientista 4%sempre
as qualidades podern se rnostrar apenas na tambbm filosofo.
0 fato de bs vezes receber o norne de
expsri6ncia; mas, o conhecimento nada tern a
filosofia tambbrn atividades intelectuais qua
ver com isso.
Desse modo, a rnetafisica cai, ndo porqua ndo buscam o puro conhecimento, e sim a
a solu@o de seu problema ssja urn empreen- sabedoria do costume, parece igualrnente f6cil
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de se entender De fato, quem 6 s6b1odlstlngue-se da massa dos lncultos preclsamente
porque sabe ilustrar melhor do que os outros
o sentdo dos enunc~adose dos problemas
referentas as rela(des, aos fatos e 6s flnalldades da v ~ d a
A grand@vlragem da f~losof~a
~mpl~ca
tombQm o abandon0 dsfln~trvode certos cammhos
errados, que foram percorr~dosat& a segunda
rnetade do sbculo XIX a que ndo podlam de~xar
de conduz~ra uma colocagdo s a uma avallagdo
da hlosoha totalmente absurdas quaro d~zer,
as tentatwas de re~vlncllcarseu car6ter lndut~vo,
e por ~ssoa tend&nc~a
de crar que ela conslste
apenas de proposl(6es h~pot&t~cas
Fl 1d61a
de rew~ndlcarapenas a probab~l~dada
das
proposl(6es hlosof~casera bsm remota para
os pensadores precedentas, e elas a ter~am
rejeltado corno algo ~ncompativelcom a dlgnldads da f~losoflaN~ssose tornava ev~denteurn
lnstlnto sadlo, aquele pelo qua1 se reputa que a
f~losohadeve constitu~ro fundamento ultimo do
saber Naturalmente, nos agora v~slumbramos
no dogma contraposto a tal 1 d 6 osegundo o
qua1 a f~losoflaofereceria prlncip~osa prforfabsolutamente verdade~ros,uma expressdo bem
mas lnfel~zdeste Instinto, a part~rdo momento
que ela ndo cons~stessquer de proposl(6es
Mas tamb&m acred~tamosna dign~dadeda
F~losof~a
e reputamos lncompativel com lsso o
fato ds Ihe atr~bu~r
uma natureza opin6vel s merarnente probabdist~caAlegramo-nos, portanto,
que a grande vlragem torn@~mpossivslreconhecer-lhe tal cardtar. N6o & sem motlvo, para
a daterm~na~do
do sent~do,na qua1 conslste a
fdosoha, ndo ser de fato apllc6vsl o conce~to
da probab~hdadeou da op~nabll~dade
Tratase, antes, de postulag6es que estabelecem o
sentdo dos enunclados corno 0190 de dsfinlt~vo
Ou nos ternos esse sent~do,e entdo sabemos
o qua srgn~f~com
os enunc~ados;ou nBo o
temos, e entdo estdo d m t e de nos palavras
prlvadas de s~gnihcado,e nbo enunclados Ndo
sxlste urn terce~rocaso, e n6o se pode falar de
s~gnrf~cado
provclvelmsnta v6l1do Depo~sda
grande vlragem, portanto, a fdosof~amostra
seu car6tw conclus~vode mod0 alnda mals claro
que antsriormente.
E & em vlrtude desse car6ter que se pode
p6r f~ma bnga entre slstemas Sobre a base
dos esclarecimentos actma expostos, repito,
estamos autorlzados desde hop a cons~derar
encerrada tal pol&mlca, e espero que lsso
possa tar-se tornado sempre rnals perspicuo
sobre as p6g1nasdesta rev~staem sau novo
psriodo de v~da
Hover6 certamente amda algum desencontro de retaguarda, e certamente mu~tos

perseverardo ainda por s&culos nos caminhos
utilizados, enquanto os estudiosos de filosofia
continuardo a discutir por muito tempo sobre
velhos pseudoproblemas. Mas, no fim ndo se
lhes dar6 mas aten~doe ales se parecerdo
com aqueles atores que insistem um bom tempo
recitando, antes de perceber que os expectadores voltaram sua atengdo para outra coisa. Ndo
ser6 mais necass6ri0, entdo, falar de "questdes
f~losoficas",pois se falor6 filosoficamente de
todo problsma, e isto querer6 dizer: de modo
sensato e claro.
M. Schlick,
R virogsm do filosofia.

s6o apanas musicistas
sam capacidada musical
Corn base no princi'pio de ver~f,ca@o"as
proposi~6ssda rnetaf&ico s8o totalrnsnte
rnstofisico acredito
prjvodos de sentido". "0
qus sa movs em urn Brnbito qus se refere
oo vsrdadairo s oo falso. IVa rsalidods,
ao contrdrio, sle n8o atirrno nodo, mas
lirnito-ss a expressor ssntirnsntos, corno
urn ortisto".

Quando dizamos qua as proposig6es do
metafisica sdo totalmente privadas de sentido
e ndo significam nada, 6 verossimil que tamb6m
aqueles, que intelectualmsnte acsitam nossos
resultados, fiquem, apesar de tudo, perturbados
por um sentimento de grande perplexidads:
corno entdo tantos homens dos mais diversos
periodos e povos, n6o excluindo g&nios eminentes, dedicaram de fato tanto cuidado, e
at& paixdo, 6 metafisica, se esta nbo cont&m
mais que rneras palavras combinadas em frases
sem sentido? E corno se podaria comprsender
o fato de que os livros da metafisica tenham
exercido uma influQncia tdo forte sobre os
ouvintes e leitores, se eles ndo contivessem
sequer erros, ou melhor, exatamante nada?
Sbo estas perplexidades qua subsistem corn
razdo, pois a metafisica cont&m efetivamente
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alguma coisa; apenas que isso n6o tam valor
teorico. Rs (pseudo) propos@es do metafisica
ndo servem para a repressnto<do de dodos
de Foto nem existentes (ent6o se trataria de
proposi<bes verdadeiras), nem inex~stentes
(ent6o se trataria, pelo menos, de proposi~bes
falsas), mas servem apenas para a express80
do sentimento do vida.
Talvez, n60 & errado supor que o rnito
esteja no origem do metafisica. R criancp fica
irada contra a "mesa malvada"qua a machucou
ao bater; o pr~mitivopreocupa-sede apaziguar
o dem6nio ameapdor do terremoto ou adora
com grat1d6oa d~vindadeda chuva fecundante.
Encontramo-nos, aqui, diante de personif~ca@es de fen6menos naturais, que exprlmem de
modo quase pohtico a relag60 emotiva do homem com o ambiente. R haran~ado mito 6, de
um lado, acolhida pela poesia, que conscientemente usa todos os meios adequados para
produzir e exaltar tudo o qua o mito desenvolve
em fun~doda vida; e, do outro, pela teologia,
em qua o mito se desenvolve em sistema. Qual
h, ent60, a parte que a metafisica sustenta
no historia? Talvez n6o seja errado perceber
nela um suceddneo da teologia no nivel do
pensamento sistemdt~co,conceitual. Rs (presumidas) fontes sobrenaturais do conhecimento
do teologia s6o entdo substituidas por fontes
de conhecimanto naturais, mas consideradas
aptas para transcender a experi6ncia. R uma
pesquisa mais aprofundada, embora na nova
vests repetidamentevariada, pode-se todavia
reconhecar o mesmo conteljdo do mito: tambhm
a metafisica nasce da necassidade do homem
de expressar seu proprio sentimento da v~da,
sua propria atitude emotlva e volitiva em rela@o ao ambiente, 6 sociedade, ds tarefas
a que ele se dedica e ds advarsidades que
deve suportar. Este sentimento do vida se manifesto, no mois das vezes inconscientemente,
em tudo aquilo que o homem Faz e d~z;ele se
Imprime tambdm em seus trqos e at6 em seu
modo de andar. Ora, muitos homens sentem a
exig6ncia de dar uma forma particular, al6m do
costumeira, d express60 de seu sentimento do
vida, para que ele se torne perceptive1de modo
mais intenso e penetrante. Se tais homens
t&m capacidades artisticas, entdo encontram a
possibilidade de se exprim~rna cria~6ode uma
obra de arte. 0 modo com que o sentimento da
vida se evidencia no estilo e na forma da obra
de arte j6 foi esclarec~dopor diversos autores
(por exemplo, por Dilthey e seus discipulos).
este respelto frequentemente se usa a
expressdo Weltonschouung; nos a evitamos
apenas por causa de sua ambiguidade, em
virtude do qua1 a distin~60entre sentimento

(n

da vida e teoria torna-se confusa, ao passo
que ela & decisiva para a presente analise).
Rqui, para nossas considera@es, h6 apenas
um ponto essential, isto &, que, como meio de
express60 do sentimento da vida, a arte & o
instrumento adequado, enquanto a metafisica
n6o o 6. Em si e por si, naturalmente, n6o haverla nada a objetar contra o uso de um meio
de express60 qualquer. Mas em metafisica
se d6 o caso de que a forma de express60
6 enganadora, pois cria a ilusdo de um conteudo que ela 060 tam. Trata-se da forma de
um sistema de proposi@es ligadas entre si
por uma (aparente) relaq5o de implicqdo,
ou seja, a forma de uma teoria. E isso leva a
crer que haja um conteirdo teor~co,onde, ao
contrdrio, como vimos, uma coisa do tipo n6o
existe de fato. Ndo so o leitor, mas tamb&m o
propr~ometafisico permanece vitima da ilusdo
de que as proposiq3es metafisicas signifiquem
alguma coisa, descrevam situa@x de fato. 0
metafisico acredita que se move em um dmbito
que se refere ao verdadeiro e ao falso. Na
real~dade,ao contrdrio, ele n6o afirma nada,
mas Ilmita-se a exprimir sentimentos, como um
artista. E que o metafisico seja vitima desta
ilus60, n60 o podemos depreender da simples circunstdncia que ele escolhe como meio
de expressdo a linguagem, e como forma de
express60 as proposi~besenunciativas; com
efeito, o poeta lirico faz o mesmo, sem todavia
subjazer a0 mesmo engano. Mas o metafisico
aduz argumentos para sustentar suas proposi<bes, requer o consentimento a raspeito de
seu conteudo, polemiza contra o metafisico
de outra perspectiva, procurando refutar suas
proposi@zs no propria doutrina. 0 lirico, ao
contr6ri0, n6o cuida de refutar com sua poesia
as propos~gbestiradas do poesia de outro lirico;
ele sabe, com efeito, que opera no dmbito da
arte, ndo no do teoria.
R mkica talvez seja o meio mais puro de
express60 do sentimento do vida, pois sabe
libertar-se do modo mais radical de toda refer&ncia objetiva. 0 sentimento harmonioso da
vida, aquilo que o metafisico quer expressar
em um sistema monista, revela-se com maior
clareza no musica de Mozart. E quando o metafisico representa seu sentimento da vida de
tipo heroico-dram6ticoem um sistema dualists,
ndo pode ocorrer que o f a p apenas porque Ihe
falta a capacidade de um Beethoven de exprimir
este sentimento com meios adequados?0 s metafisicos s6o apenas musicistas sem capacidade
musical. Em compensa@o, possuem uma forte
inclina~dopara trabalhar com instrumentos teoricos, combinando conceitos e pensamentos.Mas
eis que, em vez de concretizar esta inclina<dono
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Brnbito da ci&ncia, de um lado, e de satisfazer
separadarnente a necessidadede expressdo na
arte, do outro, o metafisico confunde as duos
coisas e cria urna rnistura que resulta tdo ineficiente para o conhecirnento corno inadequada
para o sentimento.
Nossa conjsctura, sagundo a qua1 a
metafisica ndo seria rnais que urn substituto,
e mais ainda insuficiente, do arte, parece confirmada tamb8m pelo fato de qua justamente
o metafisico corn o rnais forte ternperamento
artistic0 que talvez tenha existido, ou seja,
Nietzsche, cometeu menos de todos o erro de
fazer aquela mistura. R rnalor parte de suas
obras tem um prevalente conteudo empirico:
trata-se, por exemplo, do an6lise historica de
determinados fen6rnenos artisticos, ou entdo da
an6lise historico-psicologicada moral. Todavia.
na obra em que ele expressa corn a rn6xirna
efic6cia aquilo qus outros dizem por msio da
rnetafisica ou da Btica, ou seja, em Rssirn falou
Zorotustra, ele n6o escolhe a equivoca Forma
teorica, mas decide-seabertamente pela forma
da arte, a poesla.
R. Carnap,
FI supsra@o do metaflsico
por mao do onaliss Iogico
da I~nguogem.

e em seus desenvolvimentos

do "obst6culo epistemologico"
0obstdculo epistsrnologico Q id& que
proibs urno outro idQia. "0problsma do
conhecirnanto c~entificodevs sar colocado
srn terrnos ds obstdculos". E n6o se trato ds
obstdculos sxternos; "lentid6sss disfun@ss
aparecern [. ..] dentro mssmo do ato cognoscitivo". R verdade Q que "conhecsrnoscontra
urn conhscirnento ontsrior, dsstruindo conhecirnentos rnalfe~tos,superando aquilo qus,
dentro do proprio espirito, torna-se obstdculo
para a espiritualizag60". Exemplos ds obstdculos spisternologicos s6o a experi&ncio
anterior- ou a presungdo ds possuir evidhcios incontsstdveis -, a idQia da subst6ncio
a o de vida ("R polovro vich Q uma polovra
rndgica'>.Tudo isso nos Faz cornprsenderque
"ocader6 ci&nciaqusr dizsr [. ..]rsjuvsnescsr,
quer dizsr oceitar uma brusca mudango que
deve contradizer urn passodo".

1. 0 "obst6culo epistemologico"

Gaston Bachelard e m seu escritdrio,
e m uma fotografia
da dicada de 1950.

Quondo se procuram os condi~6espsicologicas do progress0 cientifico,chega-ss logo 6
convic~dode que o problsrna do conhscimento
ciantifico dsve ser colocodo srn terrnos ds obst6culos. E ndo se trata de consideror obstClculos
externos, corno a complexidads s a Fugacidads
dos fen6rnenos, nem de incriminar a fraqusza
dos sentidos e do espirito hurnano: lentiddas
e disfun@es aparecern, por urna espbcis ds
necessidada funcional, dentro mssmo do ato
cognoscit~vo.€ aqui que rnostraremos causas
de estagna@o e at& de regrsssdo, B aqui
que descobriremos as causas ds inBrcia qua
chamaremos de obstClculos spistemol6gicos.
0conhecimento do real B urna luz que sempre
projeta sombras om algurna parts. Ele nunca
& imediato e pleno. As revela@es do real sBo
sempre recorrentes. 0real nunca 6 "aquiloque
se poderia crer", mas aquilo que deveriamos tar
pensado. 0 pensamento empirico Q claro para
coisas F~itos,quondo o aparoto das razbss foi
atualizado. Voltando a um passado de erros,
sncontramos a verdade em um aut&ntico arrspendimento intelectual. Corn efeito, conhecsrnos
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contro um conhecimento anterior, destruindo
conhecimentos malfeitos, superando aquilo que,
dentro do proprio espirito, se torna obstaculo
para a espiritualiza~do.
A id6ia de partir do zero para fundar
e acrescentar o proprio patrim6nio cultural Q
propria das culturas de simples justaposi@o,
nas quais um fato conhecido & imediatamente
uma riquaza. Mas, diante do mistbrio do real, a
alma ndo pode se tornar, por decreto, ingBnua.
Entdo & impossivel anular de um s6 golpe os
conhecimentos habituais. Diante do real, aquilo
que se acredita saber claramente ofusca aquilo
que se deveria saber. Quando se apresenta a
cultura cientifica, o espirito nunca & jovem. <, ao
contr6ri0, muito velho, porque tem a idade de
seus preconceitos. Aceder ci8ncia quer dizer,
espiritualmente, rejuvenescer, quer dizer aceitar
uma brusca mudan<a que deve contradizer urn
passado.
A ci&ncia, por causa de sua necessidade
de completitude e por motivos de principio,
opde-seabsolutamente a opinido. Se lhe ocorre
Iegitimar, sobre um ponto particular, a opinido,
isso acontsce por razdes diversas das que
fundam a opinido: de modo qua a opinibo, por
direito, sempre erra. A opinido pensa mal; ela
ndo pmsa, mas troduz necessidades em conhecimentos. Designando os objetos segundo sua
utilidade, ela se impede de conhe&-10s. Ndo se
pode fundar nada sobre a opinido: 6 preciso em
primeiro lugar destrui-la. o primeiro obstaculo
a ser superado. Ndo bastaria, por exemplo.
retifica-la sobre pontos particulares, mantendo, como uma esp6cie de moral provisoria,
um conhecimsnto vulgar provisorio. 0 espirito
cientifico nos proibe tar opinides sobre questdes
que ndo compreendemos, sobre questdes que
ndo sabemos formular claramente. Antes de
tudo, 6 preciso saber colocar problemas. E,
diga-se o que se quiser, na vido cientifica os
problemas ndo se colocam por si mesmos.
justamante a t e sentido do problem0 que da o
trqo distintivo do verdadeiro espirito cientifico.
Para um espirito cientifico, todo conhecimento
& uma resposta a uma pergunta. Se ndo houve
uma pergunta, ndo pode haver conhecimento
cientifico. Nada acontece por si. Nada 6 dado.
Tudo 6 construido.
Tamb6m um conhecimento adquirido com
urn esfoqo cientifico pode envelhecer. A prgunta abstrata e genuina se deteriora; a resposta
concreta permanece. A partir desse momento.
a atividade espiritual muda de dire~doe se
bloqueia. Um obst6culo epistemol6gico insere
se sobre o conhecimento ndo problematizado.
H6bitos intelectuais qua foram Oteis e sadios
podem, corn o tempo, obstaculizar a pesquisa.
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"Nosso espirito - diz justamente Bergson - tern
uma tend8ncia irresistivel de considerar mais
clara a idQia que mais freqijentemente o serve". A id&ia adquire desse mod0 uma clareza
intrinseca abusiva. Mediante o uso, as idbias
se volorizam indevidamente. Um valor em si se
opde a circula~dodos valores. Este & um fotor
de in&rcia para o espirito. Por vezes uma id&ia
dominante polariza um espirito em sua totalidada. Um epistemologo irreverente dizia, carca de
vinte anos atrds, que os grandes homens sdo
Oteis para a ci8ncia na primeira metade de sua
vida, e nocivos na segunda metade. 0 instinto
forrnativo 6 tdo persistente em certos homens
de pensamento que ndo devemos nos alarmar
dessa boutod~[= capricho]. No fim, por&m, o
instinto formativo acaba por ceder ao instinto
cons~rvativo.Chega urn momento em que o
espirito gosta mais daquilo que confirma o
saber do que daquilo que o contradiz, mais
das respostas do que das perguntas. Entdo o
instinto conservative domino e o crescimento
espiritual se dat6m.
A noc;do de obstdculo epist~rnoldgico
pode ser estudada no desenvolvimento hist6rico do pensamento cientifico e na prdtica da
educa~do.Em ambos os casos, esse estudo
ndo & c8modo. A historia, em seu principio, &
da fato hostil a todo juizo normativo. Todavia,
6 preciso p6r-se dentro de um ponto da vista
normativo, caso se queira julgar a efic6cia de
um pensamento. Tudo aquilo que se encontra
na historia do pensamentocientifico est6 longe
de servir efetivamente a evolu<do desse pensamento. Certos conhecimentos tamMm justos
bloqueiam muito rapidamente pesquisas Otais.
0 epistem6logo deve, por isso, selecionar os
documentos reunidos pelo historiador. Deve
julga-10s a partir do ponto de vista da razdo
evoluida, porque apenas a partir do presents
podemos julgar plenamente os erros do passado espiritual. Por outro lado, tambbm nas ciBncias exparimantcis, 8 sempre a interpreta<do
racional qua pde 0s fatos em seu justo lugar.
sobre o eixo experi8ncia-razdoe na dirqdo da
racionalizac;doque se encontram ao mesmo tempo o risco a o sucesso. Apenas a re1260dinamiza
a pesquisa, uma vez qua apenas ela sugere,
para a18m da experiancia comum (imediata a
enganosa), a experiBncia cientifica (indireta e
fecunda). <, portanto, o esfor~ode racionalidade e de constru<iio qua deve atrair a aten~do
do epistem6logo. Podemos ver aqui aquilo que
distingue o mister do epistem61ogo em relaqdo
ao do historiador das cibncias. 0 historiador
das ci8ncias deve considerar os fatos como se
fossem idbias, inserindo-osam um sistema de
pensamentos.Um fato ma1 interpretadopor uma
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Bpoca permanece urn fato para o h~stortador. Por isso, 6 bastante dificil Fazer compreender
Segundo a 6pt1cado ep~stemologoale 6 um o principio de Rrquimedes em sua estupenda
simplicidade matemdtica, se em primsiro lugar
obstdculo, um contrapensamento.
Rprofundondo prlnc~palmentea no@o ds ndo se criticou e se desorganizou o complexo
obstaculo ep1stemol6g~0,daremos o pleno impuro das primeiras intui@as. Em particular,
valor esplrltual b hlstbla do pensamento clenti- sem essa psicandlise dos erros iniciais, jamais
f~co.Com demas~adaFrequ&nc~a
a preocupa~do se far6 compreender que o corpo que emerge
com a objet~v~dade,
qua leva o h~storladordas s o corpo completamsnte imerso obedecem 6
cl&nclas a catalogar todos os textos, ndo chega mesma lei.
~ S I C O ~ O ~ qua
IC~S
podem
a med~ras var1a~6es
De modo que toda culturcn cientifica deve
ser encontradas na ~nterpretacdode um mesmo come~ar,como sxplicaremos longamants, com
texto. Em uma mesma &poca e sob urna masma uma catarse intelectual e afetiva. Resta, al&m
palavra encontram-seconceltos tdo d~ferentes! disso, a tarefa mais dificil: colocar a cultura
0 que nos engana & o fato de qua a mesma pa- cientifica em um estado de mobiliza<dopermalavra contemporansamentedes~gnae expl~ca. nente, substituir o saber fechado e estatico por
R des~gnac;bo
Q ~gual,a expllca~do6 dlferente um conhecimento aberto e dindmico, dialetizar
Por ~xemplo,a palavra teleFone correspondem todas as vcnriaveis experimentais a, por Fim, dar
conceltos que dlferem totalmente paro o assl- d razdo razdes de evolu@o. [...I
nante, para a telefon~sta,para o engenhe~ro,
paro o matamatlco ~nteressadonas equa<des 2. Algum exemplo
dlferencla~sda corrente telef6nlca. 0 eplstea) A experi&nciaanterior. Na forma<Zlo ds
mologo, portanto, deve se esforpr para captar
os conceltos clentif~cosem efetlvas sinteses um espirito cientifico, o primeiro obst6culo qus
ps1col6g1cas,
ou seja, em sintesss ps~colog~cas se encontra & a experi&ncia anterior, ou seja,
progresslvas, estabelecendo para coda no@o a experi&nciacolocada antes e acima da critica
uma h~erarqu~a
de conce~tos,a mostrando como que 0 necessariamenteum elemento integrante
do espirito cientifico. Uma vez que a critica ndo
um concelto produz~uoutro e se 11goucom outro
Entdo haver6 alguma poss~blhdadede rnsd~r operou explicitamente, a ~xperi&nciaanterior
uma eflcacra ep~stemolog~ca
Rap~damenteo ndo pode, em nanhum caso, ser um ponto de
pensamento clentif~coaparecer6 como dlflcul- apoio seguro. baremos numerosas provas da
fragilidade dos conhecimentos anteriores, mas
dade venclda, um obst6culo superado.
Na educasdo, a no@o de obstaculo pe- desejamos logo opor-nos claramente bquela
dagog~co& ~gualmentedesconhec~da.Tenho filosofia Mcil que se apoia sobre um sensismo
s~dofrequantemsnte atlngldo pelo fato de que mais ou menos genuino, mais ou menos romanos professores de c~&ncta,se & possivel amdo caado, e que pretende receber diretamsnte
mas qua os outros, n8o comprwndem o fato de S ~ U Sproprios ensinamentos a partir de um dado
que ndo se compreenda. Pouco numerosos sdo claro, nitido, seguro, constonte, a todo momento
os que aprobndaram a ps~colog~a
do arro, da oferacido a um espirito sempre disponivel.
Cis entdo a tesa filosofica qus sustentaignordnc~ae do ~rreflexdo[.,.I 0 s professores
de c16nc1a
Imaglnam qua o espir~to
comeca como remos: o espirito cientifico deve ser Formado
o , se possa sempre refazer uma contra a natureza, contra aquilo que 6, em n6s
uma l ~ ~ dque
cultura ~ndolenterspetlndo uma aula, e qua se e fora de nos, o impulso s o ensinamento da
possa fazer compreender uma demonstra~do, natureza, contra a dedu~8onatural, contra o
repetindo-a ponto por ponto. Ndo refletrram fato colorido e diversificado. 0 espirito cientifico
sobre o fato da que o adolescsnte chega 6s deve ser formado reformando-sa. [. . .]
b) 0 obstdculo "realists". Se quisermos
aulas de fism com conhecimentos empir~cos
j6 constltuidos: por ISSO, ndo se trata tanto procurar caracterizar de modo justo a ssdu~do
de adqurrrr uma cultura expenmental e slm de da idha de substdncia, ndo devemos temer
mudar cultura exper~mantal,e abater obst6cu- procurarmos seu principio at& no inconsciente,
10s j6 acumulados na vlda quot~dlana.Um so lugar em que se formam as prefer&nciasindesexemplo: o equdibr~odos corpos flutuantss trutiveis. A id&ia de substdncia & uma id& t6o
& o objeto de uma ~ntu~@o
famlllar que & um clara, tdo simples e tdo pouco discutida, qua
tec~dode erros. De mod0 mas ou menos claro, deve se apoiar sobre uma experi&ncia muito
atrlbul-se uma atwidade ao corpo que flutua, mais intima do que qualquer outra. [...I
c) 0 obstdculo "animistico". A palavra
ou melhor, ao corpo que nada. Se procurarmos
afundar com a mdo um pedaso de madem que vida 6 uma palavra m6gica. urna palavra
se encontra na 6gua, vemos que ele res~ste. valorizada. Todo outro principio empalidece
N60 se atr~bu~
fac~lmentea res~st&nc~a
b 6gua. quando se pode invocar um principio vital. 0
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livro do conde de Tressan (2 tomos, coda urn
com 400 p6ginas) sstabelece urna sintese que
reune todos os FenBmenos por maio da ljnica
intuic8o de uma matCria vivo que governa urna
matQriamorta. Uma vez que essa rnatbria viva
& o fluido elhtrico, este anirna e move todo o
universo, os astros s as plantas, os cora@es
s os games. Ele b a fonte de todo irnpulso,
de toda fermenta~do,de todo crescimento,
porque Q "repulsive a si rnesmo". Em uma tal
obra pode-se facilmente surpreender a intuic;do
de uma intensidade de algurn mod0 indefinida
e inexaurivel, com a qua1 o autor condensa
um valor vital sobre um material infinitamente
pequeno. Sem dar nenhuma prova, com a simples seducdo de urna afirmaq3o valorizanta, o
autor atribui urna pot&ncia ssrn limites a alguns
slementos. Tamb6m o Fato de fugir b experi&ncia Q um sinal de pothcia. "A rnatbria morta 6
inerte e sem Forma orgdnica, a mathria viva &
um milhho de vezes mais sutil do que a menor
molBcula de matbria morta, da matbria qua o

rnelhor rnicroscopio possa fazer-nos perceber".
Por mais que se procure no volurnoso tratado
do conde de Tressan, ndo se encontrar6 nada
que possa provar essa tenuidade, nada que
possa legitimar essa substancializa@o de um
irnpulso vital. Mais uma vez, estarnos diants das
metClForas sedutoras da vida. E esta ndo & a
intui$o de um 56 autor. 0conde de l a Cbphde,
em 1781, escreve como um axiornci: "A axpansibilidade ndo pods psrtsncer ds algum modo
b rnatbria rnorta". Todo irnpulso & vital.
A vida rnarca com urn valor indiscutivel as
substdncias que @laanirna. Quando uma subst8ncia deixa de ser animada, ela psrde alguma
coisa de essential. A matbria qua abandona um
ser vivo parde algurnas propriedadss importantes. "A cera e a seda sdo desse tipo: ambas
ndo sdo sletrizaveis. Para irnpelir esta raciocinio
mais albm, a cara e a seda, corn efeito, ndo 560
rnais qua excresc&nciasde corpos qua vivsrarn".
G. Rachslard,
Epistsmologia.

Capit~losktimo

O racionaIisvno critic0
de Karl R.Popper

Karl Raimund Popper nasceu em Viena em 1902. Em 1937
emigra para Nova Zelandia, onde permanece ate 1946, quando Nova Ze/;india;
C chamado para ensinar na London School of Economics. Morreu Londres
dia 17 de setembro de 1994.
+ 5 1-3
Critico em relat$lo ao neopositivismo, a Escola de Frankfurt e a filosofia analitica, e talvez o maior fil6sofo da cigncia
do seculo XX e defensor tenaz e agudo da sociedade aberta, ou seja, do Estado
democrcitico.
Suas obras fundamentais slo trCs: Ldgica da descoberta cientifica (1934), A
misPria do historicismo (1944-1945) e A sociedade aberta e seus inimigos (1945).
As hipoteses ou teorias s%oconjecturas inventadas (por mentes criativas)
como tentativas de solu@o dos problemas. As hipoteses slo fruto de esforcos
criativos, e n l o resultados de procedimentos rotineiros. Para Popper, induggo na"oexiste: n%ose verifica a indugao por repeti@o Par que
(quantos cisnes brancos devo observar para poder dizer que "to- a indu@o
dos as cisnes s%obrancos?"; e quem nos garante que o pr6ximo ndo existe
cisne que teremos ocasilo de observar tambem seja brancol); + 5 4-6
nem 6 sustentavel a indugao eliminatoria (esta diz que, para ter
a teoria vhlida, basta eliminar todas as teorias falsas propostas como solug%odo
problema; mas as teorias propostas para a soluq%ode um problema do, em linha
de principio, infinitas, motivo pelo qua1 o procedimento da induc;%oeliminatdria
C inexequivel).
Com o principio de verifica~lo("tern sentido apenas as proposisdes que
podem ser factualmente verificadas"), os neopositivistaspretenderam estabelecer
uma linha de demarcac;%oentre linguagem sensata (a das ciCncias empiricas) e linguagem insensata (a das teorias metafisicas, das como
fCs religiosas etc.). Diversamentedos neopositivistas, Karl Popper demarcar
propde seu critPrio de falsificabiiidade como criterio de demar- a ciencia
ca@o entre ciCncia empirica e n%o-ciencia:uma teoria pertence da nd0-ci6ncia
5
ii ciencia empirica apenas se puder ser desmentida ou falsificada
(tornada falsa) pelos fatos. A asser@o "chove ou n l o chove" jamais podera ser desmentida; ao passo que a proposic;lo "amanhl choverci aqui"
pode ser desmentida (por um sol que briiha o dia inteiro).
+

Todo o metodo cientifico se reduz a trCs palavras: problemas-conjecturas-tentativasde refuta@o.lnventamos teorias para
poder resolver problemas; e depois submetemos essas teorias
ao controle dos fatos. Dada a assimetria Iogica que existe entre
verifica~loe falsificag%ode uma teoria (milh6es de confirmag6es
n l o tornam certa uma teoria; um so fato contrario logicamentea
destr6i; cem milhdes de confirmar;des n l o tornam certa a teoria
"todas as madeiras flutuam na agua"; um s6 pedaco de 6bano
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- que e madeira e que afunda - falsifica a teoria "todas as madeiras flutuam na
agua"), todo controle serio de urna teoria se resolve em urna tentativa de falsificala. E a descoberta do err0 pde a comunidade cientifica na necessidade de propor e
pcir a prova urna teoria melhor do que a precedente, urna teoria com maior poder
explicativo e previsivel.
Assim como existem as teorias cientificas que respondem a problemas cientificos, tambem existem as teorias filosoficas que respondem a problemas filosoficos: se a ci@nciapode oferecer teorias certas ou n2o; se a historia humana tem um
sentido ou n%o;se as teorias se obtem por induqao ou por outro
Sensatez
caminho; se os valores eticos s%oracionalmente fundados ou se
e racionalidade apenas se oferecem, ao contrario, a nossa escolha responsavel;
das teorias
quais s%oos fundamentos da democracia; se e valido o determifilosoficas
nismo ou entso o indeterminismo; se o cerebro esta em grau de
-+ 3 8-10
expkar a mente; se o futuro e previsivel ou n%oetc. As teorias
filosoficas existem; s%osensatas; algumas delas s%o humana e
socialmente da maxima importdncia; de algumas teorias filosoficas brotaram
teorias cientificas (pense-se no atomismo antigo e na teoria atbmica atual). As
teorias filosoficas, em todo caso, s%ofilosoficas enquanto n%osao falsificaveis;
e, todavia, existem teorias filosoficas que s%oracionais. As teorias filosoficas sa"o
racionais quando sa"o criticaveis; e s%ocriticaveis quando podem se chocar contra
alguma teoria cientifica, algum teorema matematico, algum resultado de Iogica
ou alguma outra teoria metafisica, aquisiqdes teoricas na epoca bem consolidadas
e as quais n%oestamos dispostos a renunciar.
Popper critica o historicismo, ou seja, todas as filosofias que pretendem
ter captado o sentido da historia humana: o futuro n%oe previsivel tambem
porque n%os%oprevisiveis os desenvolvimentos da ciencia, dos quais depende
em grande parte a ordem da sociedade. Critica o materialismo
historic0 enquanto n%oe verdade que o aspect0 econcimico e
Contra
sempre determinante no desenvolvimento dos fatos sociais. Crihjstorjcjsmo,
tica o materialismo dialetico, porque, se n%opor outro motivo,
o materialism0
historic0
e um err0 pernicioso conf undir contradiqdes logicas e contrastes
e o materialismo reais. Critica, mais amplamente, o marxismo enquanto, embora
dialetico
tenha nascido como ciencia (com suas previsdes controlaveis:
+ 3 11-12
teria estourado a revoIuqi30 nos paises mais industrializados,
teriam desaparecido as classes medias etc.), por alguns de seus
representantes de prestigio foi imunizado pela critica, e terminou como "metafisica cruel".
Marx e, antes dele, Hegel e, na antiguidade, Platso, s%oinimigos da sociedade aberta. A sociedade aberta e a dirigida por instituiqdes (regras da democracia)
que permitem a conviv6ncia do maior numero possivel de ideias, de ideologias,
de valores, de visdes do mundo filosoficas ou religiosas. A conviv6ncia do maior numero possivel de visdes do mundo e valores
A sociedade
aberta
diferentes, mas n i o de todos: a sociedade aberta e fechada apee seus inimigos
nas para os intolerantes.
-+ 3 13-15
Platao envenenou toda a teoria politica do Ocidente, ao
perguntar: "quem deve governar?" Ele respondeu que os fiIosofos devem governar (aqueles que conhecem a verdade e que sabem o que
e o bem). Depois dele aparecem as mais variadas respostas: devem governar
os religiosos, os militares, os tecnicos; deve governar esta ou aquela raqa, esta
ou aquela classe. Pois bem, Popper sustenta que a pergunta platbnica e simplesmente irrational; ele nos manda buscar aquilo que n%oexiste: n%oexiste
nem u m individuo, nem um grupo, nem urna classe, nem urna raqa que tenham
vindo ao mundo com o atributo da soberania sobre os outros. Racional e, ao
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Karl Raimund Popper, nascido em
Viena em 1902, faleceu na Inglaterra em
1994.
Na capital austriaca estudou filosofia, matematica e fisica (com estudiosos
como os fisicos Wirtinger e Furtwangler e
o matemitico Hans Hahn). Durante certo
periodo, trabalhou na clinica de consulta
infantil de Alfred Adler. Interessou-se por
rnusica e por historia da musica. Em 1928,
formou-se em filosofia discutindo sua tese de
bacharelado (Sobre a quest20 do metodo da
psicologia do pensamento) com o psicologo
Karl Biihler. Em 1929, habilitou-se para o
ensino de matematica e da fisica nas escolas
de Ensino MCdio. Para esse exame, escreveu
uma tese sobre os problemas da axiomatica
em geometria, tese que abrangia tambim
um capitulo sobre a geometria niio-euclidiana. Em 1934 (mas com data de 1935),
foi publicada sua obra fundamental Logica

da descoberta cientifica.
Sendo de origem judaica, emigrou em
1937 para a Nova Zekndia, onde ensinou
no Canterbury University College de Christchurch. Ai, com grande esforgo, escreveu A
miskria do historicismo (1944-1945) e os
dois volumes de A sociedade aberta e seus
inimigos, publicados em 1945.
No inicio de 1946, Popper foi chamado
para ensinar na London School of Economics, transferindo-se ent5o para a Inglaterra, onde prosseguiu seu trabalho de filosofia
e de filosofia da ciincia. 0 s resultados desse
trabalho estso reunidos essencialmente em
duas obras: Conjecturas e refutapjes, de
1962, e Conhecimento objetivo, de 1972.
Tanto sua Autobiografia ( A busca n2o tem
fim) como as Replicas a meus criticos siio
de 1974. Em colaboragao com J. C. Eccles,
Popper publicou em 1977 o livro 0 eu e

seu ce'rebro.
Siio notheis e sempre perspicazes suas
contribuig6es em multiplos anais de seminarios e simposios. Membro da Royal Society,
foi feito Sir em 1965. Professor visitante
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em muitas universidades estrangeiras, suas
obras foram traduzidas em mais de vinte
linguas.

Durante muito tempo, na literatura
filosofica, Popper apareceu associado ao
neopositivismo. Chegou-se a dizer at6 que
foi membro do Circulo de Viena. Entretanto,
a exemplo de Wittgenstein, Popper nunca foi
membro do Circulo. Em suas Replicas aos
meus criticos, o proprio Popper afirma que
essa historia (ou seja, de que ele fora membro do Circulo de Viena) C apenas lenda.
E, em sua Autobiografia, admite a responsabilidade pela morte do neopositivismo.
Com efeito, Popper n5o C neopositivista.
E, com toda raziio, Otto Neurath chamou
Popper de "a oposigiio oficial" do Circulo
de Viena. Com efeito, Popper embaralhou
todas as cartas com as quais os neopositivistas estavam jogando seu jogo: substituiu o
principio de verificaqiio (que C um principio
de significhcia) pelo critCrio de falsificabilidade (que C um critkrio de demarcaqao entre
ciCncia e nzo-cihcia); substituiu a velha e
veneravel, mas, em sua opiniao, impotente
teoria da induqiio, pel0 mitodo dedutivo da
prova; deu uma interpretaqiio diferente da
interpretagiio de alguns membros do Circulo a respeito dos fundamentos empiricos
da ciincia, afirmando que os protocolos
niio siio de natureza absoluta e definitiva;
reinterpretou a probabilidade, sustentando
que as melhores teorias cientificas (enquanto
implicam mais e podem ser mais bem verificadas) sao as menos provaveis; rejeitou a
antimetafisica dos vienenses, considerando-a
simples exclamac$io, e, entre outras coisas,
defendeu a metafisica como progenitora de
teorias cientificas; rejeitou tambim o desinteresse de muitos circulistas em relag20
a tradiqgo e releu em novas bases filosofos
como Kant, Hegel, Stuart Mill, Berkeley,
Bacon, Aristoteles, Plat50 e Socrates para
chegar a uma estimulante releitura, em bases
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epistemologicas, dos prC-socraticos, vistos
como os criadores da tradiq2o de discuss20
critica; enfrentou seriamente authticos e
classicos problemas filosoficos, como o das
relag6es corpo-mente ou como o do sentido
ou n5o da historia humana; interessou-se
pel0 sempre emergente drama da violincia,
e C urn dos mais aguerridos adversirios te6ricos do totalitarismo; rejeitou a diferenqa
entre termos teoricos e termos observaveis;
contra o convencionalismo de Carnap e
Neurath, ou seja, a chamada "fase sintitica"
do Kreis, fez valer, na linha de Tarski, a idiia
reguladora da verdade. Em suma, n2o h i
quest50 ventilada pelos vienenses em torno
da qua1 Popper n5o pense diferente. Por
tudo isso. Neurath estava certo ao chamar
Popper de "a oposiq5o oficial do Circulo
de Viena".
Popper.
contra a

filosofia analitica

Critico em relaq5o aos vienenses, mais
recentemente, em 1961, Popper tambem atacou, em nome da unidade do metodo cientifico, as pretens6es da Escola de Frankfurt

Karl Raimund Popper ( I 902-1994)
e o teovico do falibilismo
na teoria da cibncia,
e da sociedade aberta na politica.

e m s u a c+nese

e e m s e u s drsrv\volvimentos

de compreender a sociedade com categorias
como a "totalidade" e a "dialktica". E tambkm n i o se mostrou mais suave em relaq2o
a Cambridge-Oxford-Philosophy. Omitindo
alcruns
acenos esDarsos aaui e ali em seus
"
escritos, Popper precisou sua posiqiio essencialmente contraria ao movimento analitico
no preficio a primeira ediqiio inglesa (1959)
da Ldgica da descoberta cientifica. Escreve
Popper a esse prop6sito: "Hoje como entiio
(isto 6, nos tempos do Kreis), os analistas
da linguagem sZo importantes para mim e
n2o apenas
.. . como opositores, mas tambtm
. .
como ahados, porque parecem os unicos
fil6sofos que continuaram a manter vivas
algumas tradiq6es da filosofia racional. 0 s
analistas da linguagem acreditam que n5o
existem problemas filosoficos genuinos, ou
que os problemas da filosofia -admitindose aue existam - s5o ~roblemasreferentes
ao uso lingiiistico ou ao significado das palavras". Mas Popper n2o concorda com esse
programa, tanto que, no preficio B ediqso
italiana (1970) da mesma obra, ele afirma
peremptoriamente que "devemos deixar de
nos preocupar com as palavras e seus significados para passar a nos preocupar com as
teorias criticaveis, com os raciocinios e com
sua validade".
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Escrevia Popper: "Penso ter resolvido
um problema filos6fico fundamental: o
problema da indug50 [...I. Essa solugio
tem sido extremamente fecunda, e tem-me
permitido resolver grande numero de outros problemas filos6ficos". E ele resolveu
o problema da indugio dissolvendo-o: "A
indugio n i o existe. E a concepgio oposta C
um grande erro".
No passado, o termo "indugio" era
usado principalmente em dois sentidos:
a) indu~iiorepetitiva ou por enume-

raciio;
b) induciio por eliminagiio.
A idCia de Popper C que ambos os tipos
de indug50 caem por terra. Escreve ele: "A
primeira C a indug50 repetitiva (ou indug50
por enumeragso), que consiste em observag6es freqiientemente repetidas, observag6es
que deveriam fund~mentaralgumas generalizaq6es da teoria. E 6bvia a falta de validade
desse ginero de raciocinio: nenhum numero
de observag6es de cisnes brancos 6 capaz de
estabelecer que todos os cisnes s i o brancos

Frontispicio,
corn dedicatciria autcigrafa de Popper
a Dario Antiseri,
da primeira edi@o (1 972)
da obra Conhecimento objetivo.
Urn ponto de vista evolucionista.

(ou que 6 pequena a probabilidade de se
encontrar um cisne que n i o seja branco). Do
mesmo modo, por maior que seja o numero
de espectros de homos de hidroginio que
observamos, nunca poderemos estabelecer
que todos os atomos de hidroginio emitem
espectros do mesmo tipo [...I. Portanto, a
indugio por enumerag50 esta fora de questiio: n i o pode fundamentar nada".
Por outro lado, a indug50 eliminat6ria baseia-se no mitodo da eliminagio ou
rejeig5o das falsas teorias. Diz Popper: "A
primeira vista, esse tip0 de indugio pode
parecer muito semelhante ao mCtodo da
discuss50 critica que eu defendo, mas, na
realidade, C muito diferente. Com efeito,
Bacon, Mill e os outros difusores desse mCtodo de indug50 acreditavam que, eliminando
todas as teorias falsas, pode-se fazer valer
a verdadeira teoria. Em outras palavras,
n i o se davam conta de que o numero de
teorias rivais t sempre infinito, ainda que,
via de regra, em cada momento particular
possamos tomar em considerag50 um numero finito de teorias [...]. 0 fato de, para
cada problema, existir sempre infinidade
de solug6es logicamente possiveis constitui

*-
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um dos fatos decisivos de toda a cihcia, e
C urna das coisas que fazem da citncia urna
aventura tiio excitante. Com efeito, ele torna
ineficazes todos os mCtodos baseados nas
meras rotinas, o que significa que, na citncia,
devemos usar a imaginagiio e idCias ousadas,
ainda que urna e outras devam ser sempre
temperadas pela critica e pelos controles
mais severos".
A induqiio, portanto, niio existe. Por
conseguinte, niio pode fundamentar nada,
e, conseqiientemente, niio exi3tem mCtodos
baseados em meras rotinas. E err0 pensar
que a cicncia empirica proceda corn mCtodos indutivos. Normalmente, afirma-se que
uma inferihcia C indutiva quando procede
a partir de assertivas particulares, como os
relatorios dos resultados de observag6es ou
de experimentos, para chegar a asser~des
universais, como hipbteses ou teorias. No
entanto, ja em 1934 Popper escrevia: "Do
ponto de vista logico, niio 6 nada obvio que
se justifique inferir assertivas universais a
partir de assertivas singulares, por mais
numerosas sejam estas ultimas. Com efeito,
qualquer conclusiio tirada desse mod0 sempre pode se revelar falsa: por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que
possamos ter observado, isso niio justifica a
conclusiio de que todos os cisnes siio brancos". A inferencia indutiva, portanto, niio
se justifica logicamente.
TambCm poder-se-ia atacar a quest50
da induqiio a partir desta outra perspectiva.
0 principio de induqiio C urna proposiqiio analitica (isto C, tautologica) ou urna
assertiva sintktica (isto C, empirica). Entretanto, "se existisse algo como um principio
de induq5o puramente logico, niio existiria
nenhum problema de indugiio, porque nesse
caso todas as infertncias indutivas deveriam
ser consideradas como transformaq6es puramente logicas ou tautologicas, precisamente
como as inferhcias da logica dedutiva".
Portanto, o principio de induqiio deve
ser urna assertiva universal sintitica. Mas,
"se tentarmos considerar sua veracidade
como conhecida pela experitncia, entiio
ressurgem exatamente os mesmos problemas
que deram origem a sua introdugiio. Para
justifica-la, devemos empregar infertncias
indutivas. E para justificar estas ultimas,
devemos adotar um principio indutivo de
ordem superior, e assim por diante. Desse
modo, a tentativa de basear o principio
de induqiio na experitncia acaba falindo,
porque leva necessariamente a um regress0
infinito".

P\ mente
n ~ &"tabula
o
rasa"

Ha outra idCia ligada a teoria da indu$20: a de que a mente do pesquisador deveria
ser mente desprovida de pressupostos, de
hipoteses, de suspeitas e de problemas, em
suma, urna tabula rasa, na qua1 refletir-se-ia
depois o livro da natureza. Essa idCia 6 o que
Popper chama de observativismo, e que ele
considera mito.
0 observativismo C mito filosofico, ja
que a realidade 6 que nos somos urna tabula
plena, um quadro-negro cheio dos sinais que
a tradigiio ou a evoluqiio cultural deixaram
escritos.
A observagiio sempre se orienta por
expectativas teoricas. Esse fato, diz Popper,
"pode ser ilustrado com um simples experimento, que eu gostaria de realizar, com
vossa permissiio, tomando a vos mesmos
como cobaias. 0 meu experimento consiste
em pedir-vos para observar, aqui e agora.
Espero que todos v6s estejais cooperando:
observai! Temo, porkm, que algum de vos,
ao invCs de observar, experimente a forte
vontade de perguntar-me: '0 que queres
que eu observe?' Se essa 6 a vossa resposta,
entiio meu experimento teve Exito. Com
efeito, aquilo que estou tentando evidenciar
6 que, tendo em vista a observa@o, devemos
ter em mente uma quest20 bem definida,
que podemos estar em condi~desde decidir
atravt% da observa@o.
Um experimento ou prova pressup6e
sempre alguma coisa a experimentar ou a
comprovar. E esse algo siio as hipoteses (ou
conjecturas, idiias e teorias) que inventamos para resolver os problemas. Purgada
dos preconceitos, a mente n i o sera mente
pura, afirma Popper, mas apenas mente
vazia. Nos operamos sempre com teorias,
ainda que freqiientemente niio tenhamos
conscitncia disso.

Pvoblemas e cviatividade;
ggnese e prova
bas

hip6teses

Portanto, segundo Popper, niio existe
procedimento indutivo, e a idiia da rnente
como tabula rasa i um mito. Para Popper,
a pesquisa niio parte de observag6es, mas
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sempre de problemas, "de problemas praticos ou de urna teoria que se chocou com
dificuldades, ou seja, que despertou expectativas e depois as desiludiu".
Um problema C urna expectativa desiludida. Em sua natureza logica, um problema
C urna contradiqiio entre afirmag6es estabelecidas; o maravilhamento e o interesse siio as
vestimentas psicol6gicas daquele fato 16gico
que 6 a contradiqiio entre duas teorias ou,
pel0 menos, entre a conseqiiincia de urna
teoria e urna proposigiio que, presumivelmente, descreve um fato. E os problemas
explodem justamente porque nos somos
"mem6rian biologico-cultural, fruto de urna
evoluqiio, primeiramente biologics e depois
eminentemente cultural.
Com efeito, quando um pedago de
"memoria", ou seja, urna expectativa
(hipotese ou preconceito), choca-se com
outra expectativa ou com algum pedaqo
de realidade (ou fatos), ent.50 temos um
problema. E assim que Popper descreve a
correlagiio entre o conjunto de expectativas que C a nossa "memoria" cultural e os
problemas: "Por vezes, enquanto descemos
por urna escada, acontece-nos descobrir
de repente que esperavamos outro degrau
(que nHo existe) ou, ao contrario, que niio
esperavamos nenhum outro degrau, quando
na verdade ainda existe um. A desagradavel
descoberta de nos termos enganado faz com
que nos demos conta de ter alimentado
certas expectativas inconscientes. E mostra
que existem milhares de tais expectativas
inconscientes".
A pesquisa, portanto, inicia-se com os
problemas; buscamos precisamente a solu$50 dos problemas.
E para resolver os problemas, C neces&ria a imagina@o criadora de hipoteses ou
conjecturas; precisamos de criatividade, da
criag5o de idCias "novas e boas", boas para
a soluqiio dos problemas.
Aqui C necessario tragar urna distinqiio
- na qua1 Popper insiste com freqiiincia
- entre contexto da descoberta e contexto
da justifica@o. Uma coisa C o process0
psicologico ou gtnese das idCias; outra
coisa, bem diferente da ginese das idCias,
C sua prova. As idCias cientificas niio tim
fontes privilegiadas: podem brotar do mito,
das metafisicas, do sonho, da embriaguez
etc. Mas o que importa C que elas sejam de
fato comprovadas. E C 6bvio que, para que
sejam provadas de fato, as teorias cientificas devem ser proviveis ou verificiveis em
principio.
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0c v i t k v i o
de falsificabilidade
A pesquisa inicia pelos problemas.
Para resolver os problemas, C precis0 elaborar hipoteses como tentativas de soluq5o.
Uma vez propostas, as hipoteses devem ser
provadas. E essa prova se dh extraindo-se
consequtncias das hipoteses e vendo se tais
consequincias se confirmam ou niio. Se elas
ocorrem, dizemos que, no momento, as hip6teses estiio confirmadas. Se, ao contrario,
pelo menos urna conseqiiincia niio ocorre,
entiio dizemos que a hipotese C falsificada.
Em outros termos, dado um problema P e
urna teoria T, proposta como sua soluqiio,
nos dizemos: se T C verdadeira, entiio devem
se dar as conseqiiincias p,, p,, p ,,..., p,; se
elas se derem, confirmariio a teoria; se, ao
contririo, niio se derem, a desmentiriio ou
falsificariio, ou seja, demonstrariio ser falsa.
Por ai se pode ver que, para ser provada de
fato, urna teoria deve ser provavel ou verificave1 em principio. Em outras palavras, deve
ser falsificavel, ou seja, deve ser tal que dela
sejam extraiveis conseqiihcias que possam
ser refutadas, isto 6, falsificadas pelos fatos.
Com efeito, se niio for possivel extrair de
urna teoria consequincias passiveis de verificaqiio factual, ela niio C cientifica. Entretanto, deve-se observar aqui que urna hip6tese
metafisica de hole pode se tornar cientifica
amanh5 (corno foi o caso da antiga teoria
atomista, metafisica nos tempos de Democrito e cientifica na Cpoca de Fermi).
Nessa extras50 de conseqiiincias da teoria sob controle e no seu confront0 com as
assertivas de base (ou protocolos) que, pel0
que sabemos, descrevem os "fatos", consiste
o me'todo dedutivo dos controles. Controles
que, numa perspectiva 16gica, nunca encontrar5o um fim, ja que, por mais confirmaq6es
que urna teoria possa ter obtido, ela nunca
sera certa, pois o proximo controle podera
desmenti-la. Esse fato logico se coaduna com
a historia da ciincia, onde vemos teorias,
que resistiram durante dCcadas, e dCcadas
acabarem por desmoronar sob o peso dos
fatos contririos.
Na realidade, existe urna assimetria
16gica entre verificaqiio e falsificagiio: biIh6es e bilh6es de confirmaqoes niio tornam
certa urna teoria (corno, por exemplo, a de
que "todos os pedaqos de madeira b6iam
na igua"), ao passo que apenas um fato
negativo ("este pedago de Cbano niio b6ia
na igua") falseia a teoria, do ponto de
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cagoes empiricas, em sentido negativo: um
sistema empirico deve poder ser refutado
pela experisncia".
Pode-se ver a adequag5o desse critkrio
quando pensamos nos sistemas metafisicos,
sempre verificiveis (qual fato nfo confirma urna das tantas filosofias da historia?)
e nunca desmentiveis (qual fato poderi
desmentir urna filosofia da historia ou urna
visiio religiosa do mundo?).

Significatividade
das teorias metafisicas

vista l o g i c ~ .E com base nessa assimetria
que Popper fixa a ordem metodologica da
falsificag50; como urna teoria permanece
sempre desmentivel, por mais confirmada
que esteja, ent5o C necessario tentar falsifici-la, porque, quanto antes se encontrar
um erro, mais cedo poderemos elimini-lo,
com a formulag50 e a experimentag50 de
urna teoria melhor do que a anterior. Desse
modo, a epistemologia de Popper reflete
a forga do erro. Como dizia Oscar Wilde,
"experihcia C o nome que cada um de nos
da aos seus pr6prios erros".
Por tudo isso pode-se compreender
muito bem a centralidade da idCia de falsificabilidade na epistemologia de Popper:
"N5o exigirei de um sistema cientifico que
seja capaz de ser escolhido, em sentido positivo, de urna vez por todas, mas exigirei
que sua forma 16gica seja tal que ele possa
ser posto em evidhcia, por meio de verifi-

Diversamente do principio de verificag50, o critkrio de falsificabilidade nfo C um
critCrio de significhcia, mas, repetimos, um
critCrio de demarcaczo entre assertivas empiricas e assertivas n50 empiricas. Entretanto, dizer que urna assertiva ou um conjunto
de assertivas n5o C cientifico nfo implica em
absoluto dizer que ele C insensato.
Foi por essa raziio que, em 1933,
Popper escreveu urna carta ao diretor da
revista "Erkenntnis". dizendo. entre outras
coisas: "Tfo logo ou;i falar do'novo critCrio
de verificabilidade do significado elaborado pel0 Circulo (de Viena), lhe contrapus
meu critCrio de falsificabilidade: critkrio
de demarca@o destinado a demarcar sistemas de assertivas cientificas dos sistemas
perfeitamente significantes de assertivas
metafisicas".
Com efeito, nos compreendemos muito bem o que querem dizer os realistas, os
idealistas, os solipsistas ou os dialiticos. Na
realidade, afirma Popper, os neopositivistas
tentaram eliminar a metafisica, langandolhe impropkrios. Mas, com seu principio de
verificac$o, reintroduziram a metafisica na
cigncia (enquanto as proprias leis da natureza nfo s5o verificiveis). Mas o fato C que
"nao se pode negar que, ao lado das idCias
metafisicas que obstaculizaram o caminho
da cisncia, tambtm houve outras, como o
atomism0 especulativo, que contribuiram
para seu progresso. E, olhando a quest50 do
ponto de vista psicologico, estou propenso a
considerar que a descoberta cientifica C impossivel sem a fC em idCias que d m natureza
puramente especulativa e que, por vezes,
s5o at6 bastante nebulosas - urna fC aue C
completamente desprovida de garantias do
ponto de vista da ciincia e que, portanto,
dentro desses limites, C 'metafisica' ".

Capitdo se'timo - 6 raciomallswm critico de Karl R.Popper

147

mesmoi problemas e que, portanto, resultam confrontaveis- popper prop6e
iulaa-las rsor meio de um criterio de verossimilitude carsaz defazer tomar uma
beGsao adesuada sabre qua1 seja - entre teorias
semelhante aoverdadeiro ou menos falsa, mais ri

- se todas as consequ&nciasfalsas em T, s%overdadeiras em

T a m b h em T, ha consequ6ncias falsas, pois
tidade das consequ@nciasverdadeiras, o con
do que o conteudo de verdade de T, e o cont

conteudo de falsidade e nao o de verdade.
Munido desse criterio "Iogico" o pesquisador militan
conjecturalmente sobre a maior ou menor verossimi

3- Relac6es

b%

e n t r e c i g n c i a e metafisicca

Portanto, do ponto de vista psicoldgico, a pesquisa i impossivel sem idiias
metafisicas, que, por e x e m ~ l opoderiam
,
ser

as idCias de realismo, de ordem do universo
ou de casualidade.
Do bonto de vista histdrico "vemos
que, por vezes, idCias que antes flutuavam
nas regioes metafisicas mais altas podern ser
alcangadas corn o crescimento da ciincia
e, postas em contato corn ela, podem se
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concretizar. S ~ exemplos
O
de tais idiias: o
atomismo; a idiia de um 'principio' fisico
unico ou elemento ultimo (do qual derivam
os outros); a teoria do movimento da terra
(2 qual Bacon se opunha, considerando-a
ficticia); a veneravel teoria corpuscular da
luz; a teoria da eletricidade como fluido
(que foi revivida com a hipotese de que a
condugiio dos metais deve-se a um gas de
elttrons).Todos esses conceitos e essas ideias
metafisicas, ainda que em suas formas mais
primitivas, foram de ajuda na ordenagzo
da imagem que o homem faz do mundo. E,
em alguns casos, podem tambCm ter levado
a previsoes cercadas de ixito. Entretanto,
urna idiia desse ginero so adquire status
cientifico quando C apresentada de forma
que possa ser falsificada, ou seja, somente se
torna possivel decidir empiricamente entre
ela e alguma teoria rival".
Tendo escrito tudo isso em 1934,
Popper, em seu Postscript (esbogado desde 1957), a proposito dos programas de
pesquisa metafisicos, escrevia: "0 atomismo C [...I um exemplo excelente de urna
teoria metafisica n i o controlavel, cuja
influgncia na ciincia supera a de muitas
teorias controlaveis [...I. 0 d t i m o e mais
grandioso, at6 agora, foi o programa de
Faraday, Maxwell, Einstein, De Broglie e
Schrodinger, de conceber o mundo [. ..] em
termos de campos continuos [...I. Cada
urna dessas teorias metafisicas funcionou
como programa para a cihcia, indicando
a diregiio em que se poderiam encontrar
teorias da ci2ncia adequadamente explicativas, e tornando possivel a avaliagiio da
profundidade de urna teoria. Em biologia, a
teoria da evoluqiio, a teoria da cClula e a teoria da infecgiio bacteriana desenvolveram
todas um papel semelhante, pelo menos por
algum tempo. Em psicologia, o sensismo, o
atomismo (ou seja, a teoria segundo a qual
todas as experiincias S ~ Ocompostas de
elementos ultimos, como, por exemplo, os
dados sensoriais) e a psicanalise deveriam
ser recordados como programas de pesquisa metafisicos [. ..] Assertivas puramente
existenciais t a m b i m se revelaram, por
vezes, inspiradoras e frutiferas na historia
da cihcia, ainda que nunca tenham vindo
a tornar-se parte dela. Alias, poucas teorias
metafisicas exerceram maior influincia
sobre o desenvolvimento da ci2ncia d o
que a afirmagio puramente metafisica de
que 'existe urna substdncia que pode transformar os metais vis em our0 (isto 6, urna
pedra filosofal)', afirmag5o que, se n5o i

falsificavel, nunca foi verificada e na qual
ninguim mais acredita".
Portanto, d o ponto de vista psicoldgico,
a pesquisa cientifica C impossivel sem idiias
metafisicas. D o ponto de vista histdrico, i
um dado de fato que, ao lado das idCias
metafisicas que obstaculizaram a ciincia,
ha outras que representaram fecundos programas de pesquisa; e existiram metafisicas
que, corn o crescimento do saber de fundo,
transformaram-se em teorias verificaveis. E
esse fato histdrico nos mostra claramente
que, d o ponto de vista ldgico, o dmbito do
verdadeiro n i o se identifica corn o dmbito
do verificavel.

Cviticabilidade
da metafisica
Mas as coisas niio param ai, ja que, se 6
bem verdade que existem teorias metafisicas
sensatas, eventualmente verdadeiras e, no
entanto, empiricamente incontrolaveis (e
por isso metafisicas), devemos, porCm, atentar para o fato de que tais teorias - ainda
que empiricamente irrefutaveis - podem
ser criticaveis.
Criticaveis porque elas n50 siio assertivas isoladas acerca do mundo, que se
apresentam com um peremptbrio "6 pegar
ou largar"; elas estiio relacionadas, se baseiam, se entrelagam, pressupoem ou s5o
incompativeis com outras teorias e com
outras situagoes problematicas objetivas. E C
precisamente com base nessas considerag6es
que C facil ver como teorias empiricamente irrefutaveis s5o criticaveis. Assim, por
exemplo, se o determinismo kantiano C fruto
da citncia da e'poca (o mundo-relbgio de
Newton), e se a ci2ncia posterior transforma
o mundo-relogio em um mundo-nuvem, entao cai por terra aquele saber de fundo sobre
o qual se erguia o determinismo de Kant, e
essa derrocada carrega consigo tambim a
teoria filosofica do determinismo.

0 s primeiros elementos da filosofia
social de Popper encontram-se i n nuce no
ensaio 0 que e' a diale'tica? Esse escrito marca o momento em que Popper comega a se

ractonallscno critlco

interessar pelos problemas de metodologia
das citncias sociais. E com base em sua concepqiio do mktodo cientifico, Popper afirma,
entre outras coisas, que enquanto, de um
lado, a contradiqiio 16gica e a contradiqiio
dialitica n3,ot2m nada a partilhar, do outro
lado o mttodo dialitico i um subentendimento e absolutizaqiio do mttodo cientifico.
No mktodo cientifico. com efeito. niio se
tem. como ~ r e t e n d e 6os dialkticbs. nem
uma produqiio necessiria da "sintese" nem
a conservaqiio necessaria, nesta, da "tese"
e da "antitese".
Alim disso, Popper ainda diz que,
enquanto teoria descritiva, a dialktica se
resume na banalidade do tautologico, ou
entiio se qualifica como teoria que permite
justificar tudo, pois, nZo sendo falsificavel,
ela escapa 2 prova da experitncia. E m
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cismo. Esse ensaio concentra-se na critica
ao historicismo e ao holismo, na defesa da
unidade fundamental d o me'todo cientifico
nas citncias naturais e nas citncias sociais, e
na conseqiiente proposta de uma tecnologia
social rational, ou seja, gradualista.
Segundo os historicistas, a funqiio das
citncias sociais deveria ser a de captar as leis
de desenvolvimento da evoluqiio da historia
humana, de mod0 que se possa prever seus
desdobramentos posteriores.
Mas Popper sustenta que tais profecias
incondicionadas niio d m nada a ver com
as predip5es condicionadas da cihcia. 0
historicismo e' capaz apenas de pretensiosas

profecias politicas.

essincia, embora parecendo onipotente, a
diale'tica. na realidade. nada oode.
Pois bem. com base nessa ~remissa.vejamos os pontes bisicos da coAhecida dbra
de Popper, intitulada A mise'ria d o histori-

0 holismo k a concepqiio segundo a qua1
seria possivel captar intelectualmente a totalidade de um objeto, de um acontecimento, de

Capa d o primeiro volume
da edi@o original (1 945)
de A sociedade aberta e seus inimigos.
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um grupo ou de uma sociedade e, paralelamente, do ponto de vista pratico, ou melhor,
politico, transformar tal totalidade. Contra
essa concepgiio holistica, Popper observa que:
a) por um lado, C grave err0 metodologico pensar que nos podemos compreender
a totalidade, at6 do menor e mais insignificante pedago de mundo, visto que todas as
teorias captam e niio podem captar mais do
que aspectos seletivos da realidade, e siio por
principio sempre falsificaveis e, sempre por
principio, infinitas em numero;
b) do ponto de vista pratico e operativo, o holismo se resolve no utopismo no que
se refere h tecnologia social, e no totalitarismo no que se refere A pritica politica.
Como se pode ver, Popper desenvolve a
critica ao historicismo e ao holismo em nome
da unidade fundamental do me'todo cientifico
que deve existir, tanto nas ciincias naturais
como nas cisncias sociais. Na opiniiio do autor, as cihcias procedem segundo o modelo
delineado na L6gica da descoberta cientifica.
Ou seja, procedem atravis da elaboraqiio de hipoteses que formulamos para resolver os problemas que nos preocupam e que
6 precis0 submeter 2 prova da experitncia.
A contraposiqiio entre cihcias sociais
e citncias naturais verifica-se unicamente
porque, amiude, niio se entendem o mitodo
e o procedimento das cihcias naturais. E o
fato de que as cikcias sociais sejam dessa
natureza, ou seja, da mesma natureza que
as cicncias fisicas, implica que, no plano
da tecnologia social, procede-se na soluqiio
dos problemas mais urgentes mediante uma
sCrie de experimentos, dispostos de mod0
a corrigir objetivos e meios com base nos
resultados conseguidos.

f\ sociedade aberta
Desse modo, as teses metodologicas do
historicismo, segundo Popper, constituem o
suporte teorico mais d i d o das ideologias
totalitirias. E ele procura provar essa opiniiio nos dois volumes de A sociedade aberta
e seus inimigos.
Com essa obra, Popper passa da critica
metodol6gica ao ataque ideol6gico contra o
historicismo, visto como filosofia reacionaria e como defesa da "sociedade fechada"
contra a "sociedade aberta", ou seja, como
defesa de uma sociedade totalitaria concebida organicamente e organizada tribalmente
segundo normas niio modificaveis.

e em seus desenvolvimentos

Ao contrario, a sociedade aberta, em
sua concepgiio, configura-se inversamente
como sociedade baseada no exercicio critico da raziio humana, como sociedade que
niio apenas tolera mas tambim estimula,
em seu interior e por meio das institui~6es
democraticas, a liberdade dos individuos
e dos grupos tendo em vista a soluqiio dos
problemas sociais, ou seja, tendo em vista
reformas continuas.
Mais precisamente, Popper concebe a
democracia como a conservaqiio e o aperfeigoamento continuo de determinadas instituiqjes, particularmente as que oferecem
aos governados a possibilidade efetiva de
criticar seus governantes e substitui-10s sem
derramamento de sangue.
Mas, com isso, Popper niio quer dizer
que, precisamente por ser tal, o democritic0 deva aceitar a subida dos totalitarios
ao poder.
Escreve Popper: "A democracia apresenta um campo de batalha precioso para
qualquer reforma razoavel, dado que permite a realizaqiio de reformas sem violencia.
Mas, se a defesa da democracia nao se tornar
a preocupagiio predominante em toda batalha particular travada nesse campo maior
de batalha, as tendhcias antidemocraticas
latentes, que sempre estiio presentes -e que
recorrem aos que padecem dos efeitos estressantes da civilizaqiio -, podem provocar a
derrocada da democracia. Se a compreensiio
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desses principios ainda n5o estiver suficientemente desenvolvida, 6 preciso promov2-la.
A linha politica oposta pode ser fatal, pois
pode implicar na perda da batalha mais
importante, que C a batalha pela pr6pria
democracia" .
Para Popper C democratica a sociedade
que possui instituiq6es democraticas. Mas C
preciso ficar atento, adverte ele, pois as ins-
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tituiq6es s2o como uma fortaleza: resistem
se a guarniq2o for boa.

zz!:

na

liberdade e n a

mz&o

AlCm disso, para Popper, os maiores
ideais humanitarios s2o constituidos pela
justiqa e pela liberdade. Mas ele constrdi

Popper em idade a u a n ~ a d a .
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u m a hierarquia e m que a liberdade v e m
antes da justiga, ja que, em urna sociedade
livre, mediante a critica intensa e reformas
sucessivas, tambCm se podera caminhar
para a justiqa, ao passo que, na sociedade
fechada, na tirania ou na ditadura, onde
niio C possivel a critica, a justiqa tampouco
sera alcanqada: aqui, havera sempre a classe
privilegiada dos servos do tirano.
Para concluir, devemos dizer que,
por tras de tudo isso, por tras dessa defesa
racional e apaixonada das instituiq6es democriticas, existe o que Popper chama de
fe' na raziio: " 0 racionalismo atribui valor
a argumentaq50 racional e ii teoria, bem
como ao controle com base na experihcia.
Mas essa decisiio em favor do racionalismo,
por seu turno, n5o se pode demonstrar pela
argumentaqso racional e pela expericncia.
Ainda que se possa submet@-laA discussiio,
ela repousa em dtima analise na decisio irrational, na fC, na razio. Mas essa o p ~ 5 em
o
favor da raziio niio C de ordem puramente
intelectual, e sim de ordem moral. Ela condiciona toda a nossa atitude em relaqiio aos
outros homens e em relagiio aos problemas
da vida social. E esta estreitamente relacionada B fC na racionalidade do homem, no
valor de cada homem. 0 racionalismo pode
se acompanhar de urna atitude humanitiria, muito melhor do que o irracionalismo,
com sua rejeiqiio da igualdade dos direitos.
Naturalmente, os individuos humanos em
particular siio desiguais sob muitos aspectos.
Isso, porCm, n5o esta em contraste com a
exighcia de que todos sejam tratados do
mesmo mod0 e de que todos tenham direitos
iguais. A igualdade diante da lei niio C um
fato, e sim urna instincia politica que repousa sobre urna op@o moral. A fC na razio,
inclusive na raziio dos outros, implica a idCia
de imparcialidade, de tolerincia, de rejeiqiio
de toda pretensiio autoritaria".
0 s iniwigos

da sociedade abevta
Justamente por isso Popper combate a

sociedade fechada, ou seja, o Estado totalitario, teorizado em tempos e contextos diversos
por pensadores como Platso, Hegel e Marx.

Plat50 foi o Judas de S6crates e propbs,
na opiniio de Popper, um Estado petrificado, estruturado sobre urna rigida divisiio das
classes e dirigido pelo dominio exclusivo dos
fil6sofos-reis.
Por outro lado, a filosofia hegeliana,
centrada sobre a idCia de um inexoravel desenvolvimento dialktico da historia e sobre
o pressuposto da identidade entre o real e o
racional, nada mais e d o que a justifica~do

e a apologia d o Estado prussiano e d o mito
da horda.
Popper v2 no hegelianismo o arsenal
conceitual dos movimentos totalitirios modernos: do nazismo e da nefasta f C fascista,
doutrina materialista e ao mesmo tempo
mistica, totalitaria e simultaneamente tribal.
E C ainda do hegelianismo que, segundo
Popper, brotam os piores aspectos do marxismo, ou seja, seu historicism0 (a pretens50
de ter descoberto as leis que guiariam de
mod0 ferrenho toda a historia humana) e
seu totalitarismo.
0 materialism0 hist6rico (6 a "estrutura econ6mica" que determina a "superestrutura ideologica") C urna absolutizaq5o metafisica de um aspect0 da
realidade; a diaktica C um mito; e, alCm
disso, os pr6prios marxistas proibiram as
componentes teoricas do marxismo, que
eram cientificas, de se desenvolverem como
ciincia, urna vez que, diante das refutaq6es hist6ricas da teoria, eles procuraram
proteger a teoria com hip6teses ad hoc,
comportando-se como o mCdico que, em
vez de salvar o paciente, procura salvar
com varios subterfugios o seu diagnostico,
matando o paciente.
A pergunta justa de teoria da politica,
diz Popper, n5o C: "quem deve comandar ?",
porque nenhum homem, nenhum grupo,
nenhuma raqa e nenhuma classe pode arrogar-se o direito natural de dominio sobre
os outros. A pergunta justa 6 antes: "como
6 possivel controlar quem comanda e substituir os governantes sem derramamento de
sangue?" Este C o delineamento de quem
constrbi, aperfeiqoa e defende as instituigoes democraticas em favor da liberdade
e dos djreitos de cada um e, portanto, de
todos. E o delineamento de todos os que
prezam de coraq5o a sociedade aberta.

Capitdo se'timo - 6 racionalismo critico de Karl R.P o p p e r

Existern genuinos
problemas filosoficos?
te~ne Karl R. Popper sobre Q exist4ncra s a
natureza dos problemas hlosohcos.

I

I

No lnic~o
do ano acad&rn~co1 946-1 947 recebr um conv~tedo SecreMr~odo Moral Science
Club ds Cambr~dgepora que less@uma confer&nc~asobre certa "perplex~dadeF~losohca".
Era claro, obv~arnante,que se tratava de uma
formula~bode Wrttgenstern, e que por tr6s dela
hav~aa tsse hlosbhca de Ul~ttgenstern,
segundo
a qua1 em fllosofla n60 sxlstem problemas aut&nt#os,mas apsnas prplexidades Irnguistrcas.
Como essa tese estava entre as que eu mais
adversava, decldr falar sobre "Ex~stemproblemas hlosohcos?" Cornece~mmha conferQnc~a
(Ida no dlo 26 de outubro de 1946 na sola de
R.B. Brarthura~tano K~ng'sCollege), rnan~festando mrnha surpresa por tar srdo env~adopelo
Secrstarro pora profer~ruma confer&nc~apara
"formular certa parplsx~dadefrlosohca"; e saI~ente~
que, nqando ~rnpl~crtamante
que exlstsrn
problemas f~losohcos,qusm quer que houvesse
escrito o convlte hav~atornado posr~60,talvez
ssrn querer, sobre urna quest60 cr~adapor um
aut&nt~coproblema f~losbhco.
6 claro qua corn lsso su pretendla openas
lntroduzrr meu terna de rnodo provocatono e
talvaz um pouco frivolo. Mas justamente o aste
ponto Wrttganste~nIevantou-se e dlsse, em
aka voz e, asslm me pareceu, com ralva: "0
Secretario fez exatamente aqurlo qua Ihe FOI
d ~ t opara fazer. Ele aglu sob minha 1nstruq30".
Eu nbo hz caso, e contrnuel. Mas aconteceu
que pelo menos alguns dos admrradores de
W~ttgsnstern,entre os prasentss, perceberarn
ISSO,e conseqijenternente tornaram mmha
observa$50,entendrda coma uma brrncadelra.
como uma grave reprovac;Zlo ao SecretClr~o.E
asslm fez tarnbbrn o pobre Secret6r10,corno se
dspreeende das m~nutasem que se refere sobre o ~nc~dante,
acrescentando ao p&da p6g1na:
"Esta & a f6rmula da convite do Club".
Em todo o caso, contrnuer. e drsse que se
eu pensasse que n6o ex~stlamaut&ntrcosproblernas hlosohcos, eu nbo poderla sem dfiv~da

ser um frlosofo; e que o fato de qua tantos, ou
talvez todos, adotam descons~d~radam~nt~
solu@ss rnsustentdvers para tantos, ou talvez
para todos os problemos F~losohcos,bastava
para justlFlcar o fato de ser urn f~losofo Wlttganstern Ievantou-seoutra vez, ~nterrompeu-me,
e falou longamsnte sobre as perplex~dadsse
quebra-cobe~as,s sobre a n6o-ex~st&nc~a
de
problemas hlosohcos. No rnornento em que me
pareceu mais oportuno FUI eu que o ~nterromp~,
apresantando urn slenco por mlm preporado de
problemas hlos6hcos, corno. Conhecemos co~sas
atrav&s dos sentrdos? Obtemos nosso conhec~mantopor ~nduqbo?Ul~ttgenste~n
os reje~tou,
drzendo que Gram problemas Iog~cos,mas que
hlos6f1cos.Coloqua entdo o problema sa exrste
o lnhnlto potenclal ou talvez tambhm o atual,
urn problema que ale reje~toucorno matem6t1FOI transcr~taverbalmente)
co. (Esta reje1~60
Records, portanto, os problemos morals s o
problema da vahdade das normas morals. R
este ponto Wttgsnsts~n,que sstava sentado
pr6x1modo lare~ra
e brlncava nervosarnenta com
o at~cadorque por vezes usava corno batuta de
maestro ds orquastra para sallentar suas ahrmapas, lan<ou-meo desaho: OD& o exemplo de
urn0 regra morall".Eu replqua: "N6o ameacs o
hospde conferenc~stacom o at~<ador!"
Depo~s
dlsso, Ulttgensteln, Furroso, jogou no chdo o
at~cadore FOI embora do aposento, batendo a
porta atr6s de SI.
Smto rnu~to,de fato. Reconhec;~
ter do
a Cambr~dgecorn a GsperanGa ds provocar
Ul~ttgenstemCI defender a tese dc: qua n6o
ax~stemproblemas frlosohcos aut&nt~cos,s
de combat&-lo nests ponto. Mas nunca me
hav~apassado pela mante 1rr1t6-lo,
e f o ~uma
surpresa ter de constatar que ele era mcapaz
de cornpreender urna br~ncadslraApenas mars
tarde ma der conta do que talvez ele antendeu
verdade~rarnentaque eu estava br~ncando,s
que FOI justamente rsso que o ofendeu. Mas
mesrno qua eu tenha quar~dosnfrentar o meu
problema de rnodo um pouco dlvert~do,eu
tomava a quest60 com a mdx~maserlsdade,
talvsz at&mas que o propno W~ttgensts~n,
uma
vez que, depo~sde tudo, ele nbo acred~tavaem
problemas F~losohcosaut&nt~cos
Depo~squa Wrttgenste~nnos de~xou,houve entre nos uma d1scuss6omuto agrad6vel em
que Oertrand Russell FOI um dos rnterlocutorasde
me fez dapo~sum
maor destaque. E Brathwa~ts
elogro (talvez um elog~oequivoco), drzendo que
eu hav~asrdo o h c o a se arrrscar a ~nterromper
Ul~ttgsnste~n
da mama Forma que Ul~ttgensts~n
costumava Interromper qualquer outro
No drn segumte, no trem que me Ievava
para Londres, na mmha cabme, h a w do~sestu-
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dantes sentados um drante do outro, um rapaz aos controles mais severos que at& o momento
qus Ira um lrvro e urna jovem que Ira um jornal estarnos em grau de imaginar. Mas, naturalrnente, isso ndo funda a verdade da teoria, ou seja,
de esquerda De repente, a jovsrn perguntou
"Quem 6 esse Karl Popper?"E o rapaz repl~cou ndo estabelece que a teoria corresponds aos
"Nunca ouvr falar dele" Ers a fama (Depors fatos, ou 6 uma descrigdo adequada da realivlm a saber que no jornal havra um ataque o R dads; todavia, podemos dizer que um veredicto
soc~edadeaberta )
positivo deste g&nero equivale a dizer qua, 6
0 encontro no Club das Ct&nclas Morals luz da discussdo critica, a teoria aparece corno a
tornou-se quase que ~medlatamenteobjeto mslhor aproximagdo da vsrdade que at6 agora
de drscursos Fertos B too Pouco tempo depots, se alcan<ou.
Na realidads, a id&ia de "rnelhor aproflquer surpreso ao receber uma carta da Nova
Zelbndla, em qus me perguntavam se era ver- ximagdo da verdade" 6 , ao mesmo tempo, o
dade que Wlttgenstern e su tinhamos brrgado principal modelo de nossa discussdo critica
da fato, ambos armados corn atlgadores. Mars e o objetivo que espsramos olcangar, corno
perto de casa as h~stor~as
eram menos exage- resultado do discussdo. Entre nossos outros
modelos h6 o poder explicative de uma teoria
radas, mas ndo tanto
0rncrdente for em parte dev~doa rnsu h6- e sua sirnplicidade.
No passado, o termo "indu~do"Foi usado
brto, toda vez que sou convrdado para falor ern
algum lugar, de procuror desenvolver algurnas principalrnente ern dois sentidos. R primsira 6
consequ&ncras de meus pontos de vista qua a indugdo repetitiva (ou indugdo por enumeraconsldero serem 1nacert6verspara um pirblrco <do), que consiste de observaq%s freqijentepartrcular Crao, com sfelto, que a h c a razdo mente repetidas, observa@es que deveriam
que justrfrqus uma confer&ncra seja lanpr um fundar algurna generaliza@o da teoria. R falta
desaho € o ljnlco modo em que o falar pode ter de validez desse tipo de raciocinio & obvia: nevantagens em rela<do6 rmprensa. For por essa nhurn numero de observoc;besde cisnes broncos
consague estabelecer qua todos os cisnes sdo
razdo que escolhl mau tema daquele modo
A controv6rsra com Ul~ttgsnstern,aI6rn drsso, broncos (ou que a probabilidade de encontrar
tocava elemantos Fundamentars
um cisns qua ndo seja bronco & psqusna). Do
K Popper, mesmo modo, por mois espectros de 6tomos
17 pesquisa n6o t@mhm
de hidroghnio que observamos, ndo poderemos jarnais estabelecer qus todos os Cltomos
de hidrog&nio emitern espectros do memo
tipo. Todavia, consideraq3es de ordem tedrica
podem sugerir-nos esta ultimo generalizagdo,
Por que n6o existe
e considera@es tedricas postsriorss podem
mbtodo indutivo
sugerir-nos que a rnodifiquernos, rntroduzindo
deslocamentos Doppjer e deslocamentos para o
Desejo, por rsso, drzar que ndo crero que vsrmelho proprios da gravita@o einsteiniana.
R indu~dopor enumeragio, portanto, est6
exrsta nada de semelhante ao mbtodo ~ndutrvo,
fora ds questdo: ela ndo pode fundar nada.
ou a urn procadlmento rndutrvo [ . ]
0segundo sentido principal em qua o terNunca fago questdo da palavras, e naturalmente ndo tenho nenhurna s6rra objec;do mo "indugdo foi usado no passado & o indusdo
contra quem querra charnar corn o norna de eliminat6ria: a indu~dofundada sobre o mbtodo
"rndugdo" o rn&todo de drscussdo critrca. Mas, da eliminagdo ou refutagio das teorias falsas. h
nesse caso, 6 nscess6rro perceber que se trata prirneira vista, esse tipo de indugdo pode parede a190 rnurto drferente de tudo nqurlo que no cer muito semelhante ao m&todo da discussdo
passado for chamado de "rnduqdo".Com eferto. critic0 qua eu sustento, mas, no realidads, 6
sempre sa pensou que a lndugbo deva fundar muito diferente. Corn efeito, Racon e Mill, e os
uma teorra, ou urna general~zagdo,enquanto outros difusores desse m&todo da indu~dopor
o mhtodo do d~scussdocritlca ndo funda ab- elirninagdo acreditavam que, eliminando todas
solutamante nada. Seu veredrcto & sempre e as teorias falsas, se possa fazer valer a teoria
rnvart~velmante
"ndo provado". A melhor corsa verdadeira. Em outrcls palavras, ndo percebiam
que pode fazer - e raramente a faz - & a ds que o numero das teorias rivais 6 sempre inchegar ao vered~ctode que certa teorla parece finite, mesmo se, de regra, em todo rnomento
ser a melhor dlsponivel, tsto &, o melhor que at& particular podemos tornar ern consideragdo
agora tenha sldo submetlda a drscussdo, a que apenas um nOrnero Finito de teorias. Digo "de
parece resolver grande parte do problema que regra", porqus algurnas vszes nos encontramos
estava destrnada a resolver, e qua sobrevlveu diante de urn nljmero infinito de tais teorias,
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por sxemplo: algubm sugeriu modificar a lei
newtoniana do atra~dosegundo o inverso dos
quadrados, substituindo ao quadrado uma potancia que seja diferente apenos um pouco do
nljmero 2. Essa proposta equivale b sugestdo
de que se deveria considerar um numero infinito
de correq%s, pouco diferentes entre si, da lei
de Nsuton.
0 fato de que para cada problema existe
sempre uma infinidads de solu~6eslogicamente
possiveis & um dos fatos decisivos de toda a
cihcia; & uma das coisas que fazem do ci&ncia
uma aventura tdo excitante. Isso, com efeito,
torna ineficazes todos os mbtodos baseados
sobre a mera rotina. Significa que, na cihcia,
devemos usar a imdgina@o e ~dbiasousadas,
mesmo se uma e outras devam sempre ser
temperadas pela critica e pelos controles mais
severos.
Entre outras coisas, ela tambbm p6e em
evid&ncia o erro daqusles que pensam que o
objetivo da ci&ncia seja, pura s simplesmante,
o de estabelecer correla(6es entre os eventos
observados, ou as observa(6es (ou, pior ainda, entre os "dados sensiveis"). Em ci&ncia,
tendemos a muito mais. Tendsmos a descobrir
novos mundos por trds do mundo da experih c i a comum, mundos corno, por exemplo, um
mundo microscopico ou submicroscopico; corno,
por sxemplo, um mundo ndo-euclidiano, um
mundo povoado por for~asinvisive~s:for~as
gravitacionais, quimicas, elbtricas e nucleares,
algumas das quais, talvez, sdo redutiveis a
outras, enquanto outros ndo. Justamente a
descoberta desses novos mundos, dessas possibilidadss que ninguhm jamais havia sonhado,
aumenta muito o podar libertador do ci&ncia.0 s
coeficientes de correlac;do st50 interessantes,
ndo pelo fato de p6r nossas observa@es em
rela@o entre si, mas porque, e openas quando,
nos ajudam a aprender 0190 a mas a respeito
dasses mundos.

K.R. Popper,
C16ncioe filosoha.

Uma taoria 6 cisntificn
ss for fnlsificavsl
Ora, a meu ver, ndo exists nada de semelhante 6 indu~do.<, portanto, logicamente
inadmissivel a inferhcia a portir de asser@es
particulares "verificadas pela experi&ncia"(seja
o que for que isso possa significar) a teorias.
Portanto, as teorias ndo sdo jarnois verificbveis
empiricamente. Se quisermos evltar o erro

positivists, que consiste em aliminar por meio
de nosso crittrio de demarca@o os sistemas
de teorias das cihcias da natureza, devemos
escolher um critbrio que nos permita admitir, no
dominio da cihncia empirica, tambbm asser~des
que ndo podem ser verificadas.
Mas eu, certamente, admitirei como empirico, ou cientifico, apenas um sistema que
possa ser controlodo pela experi&ncia. Essas
considera@ss sugarem qua, como crithrio ds
demarca@o, ndo se deve tomar a vsrificabilidods, mas a folsificobilidads de um sistema.
Em outras palavras: de um sistema cientifico eu
n60 exigirei que seja capaz de ser escolhido,
em sentido positivo, de uma vsz por todas;
mas exigirei qua sua forma Iogica seja tal qus
possa ser colocado am evid&ncia, por meio ds
controlas empiricos, em sentido negativo: urn
sistsrno srnpirico dsvs podsr ssr rsfutodo pelo
sxpari&ncia.
(Assim, a afirma~do"flmanhd aqui chover6
ou ndo choverd" ndo serb considsrada uma
afirma~doempirica, simplesmente porque ndo
pode ser refutada, enquanto a afirma<do"Rqui
amanhd choverd" ser6 considsrada smpirica).
Contra o critbrio de demarca<doque propus aqui 6 provbvel Ievantar diversas objq6es.
Em primeiro Iugar pode parecer bem tolo sugerir
que a ci&ncia,que deveria dar-nos inforrna$dss
positivas, deva se caraterizar dizendo que satisfaz um critbrio nsgativo, como a refutabilidade.
Mas, nos §§ 3 1 -46 mostrarei que esta obje@o
tem pouco peso, porque a quantidade de informac;6esa respeito do mundo, fornecida por uma
afirma(do cientifica, b tanto maior quanto maior
for a possibilidade de qus ela entre em conflito,
em virtude de seu carbter Iogico, com possivsis
asser@es particulares. (Ndo 6 sem motivo que
chamamos de "leis" as leis da natursza: quanto
mais proibem, tanto mais difem).
Poder-se-iaainda tentar dirigir contra mim
as criticas que dirigi ao critbrio de demorca<do
indutivista: poderia de fato parecer que contra
a falsificabilidade como crithrio de demarca~do
seja possivel lsvantar criticas semelhantes bs
que eu, de minha parts, Ievontei contra a verificabilidade.
Esse ataque ndo pode dar-me aborrecimento. Minha proposta se baseia sobre uma
ossirnetrio entre verificabilidade e falsificabilidade, assimstria que resulta da forma Iogica
das assergms universais. Estas, com efeito,
ndo podem jamais sa derivar de asser@es
particulares, mas podem ser contraditas por
asser<bes particulares. Por conseguints, &
possivel, por meio de infer&ncias puramsnte
dedutivas (com o auxilio do rnodus tollens
da logica clbssica), concluir pela verdade de
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asserq3es part~cularessobre a falsldade de corno sua falsifica~bodevam ser ambas possiqua conclu~ veis em linha de principio. Se rsnunciarmos a
asser~desuniversals Tal rac~ocin~o,
no fols~dadade assarq3zs universals, 0 o h c o essa exig&ncia e admitirmos como empiricas
t ~ p ode ~nfsr&nclaestrltamente dsdutlva que apenas as asser@es que sdo passiveis de
decisdo em um ljnico ssntido - unilateralmente
procsda, por assm dmr, no " d ~ r e ~ d
~ndutlva",
o
ou seja, de asser$ks partlculares para asser- passiveis de dec~sdoe, mais espacificamente,
falsific6veis - e podem ser controladas por
~ d e sunlversars.
Uma tercelra obje@o pode tolvez parscer meio de tentativas sistemClticas de falsific6-las,
mas s&na Pode-se drzsr que, mesmo adm~tln- entdo a contradi<do se desvanece: o mBtodo
do a asslmstrla, a~nda6 ~mpossivel,por v6rlas 'do falsifica@o ndo pressupae nenhuma infsrazdes, que um srstema teonco qualqusr possa r&ncia indutiva, mas apenas as transforma@es
ser fals~hcadode modo conclus~voCom efe~to, tautologicas do logica dedutiva, cuja validade
sempre 6 possfvel encontrar alguma escapa- sst6 fora de discussdo.
torla para fug~rda fals~hcagdo,por sxsmplo,
K. R. Popper,
1ogico da descoberta c~entifica.
~ntroduzmdoa d hoc uma h~poteseaux~llarou
entdo transformando, a d hoc, uma defini~do.
6 tamb0m possivel adotar a p o s i ~ d oque
consiste, simplesmsnta, em rejeitar qualquer
experihcia falsificanta, sem
isso leve
a contradic;des. verdade que normalmente
A gOnese do crihbrio
os cisntistas ndo procsdem dsste modo, mas
de falsificabilidade
t a ~procedimento 0 loqcamente possivel; e o
menos que se possa sustentar 0 &e sste fato
torna duvidoso o valor do critbrio de demarcaCorno, quondo e por qus Korl R. Poppsr
$50 que propus.
prop&
o critQrio d~ Folsificabilidc~decorno
Devo admitir que esta critica 0 jUSt0;
crit6r;o ds dsrnarco@o antre ci&ncio e n8omas nem por isso 0 necess6rio qua eu retire
minho proposto da adotor a folsificobilidnda
como critBrio de demarca~do.No § 20 e nos
segulntes, com sfelto, proporel qus o rnQtodo
Foi durants o verdo de 1919 que comecei
srnpir~coseja caracter~zadocomo um mBtodo a sentlr-me sempre mais insatisfe~to
destas tr&s
que exclur prec~samantsos modos de fugr do teorias: a teoria marxista do historia, a psicon6fals1f1caq50qua, como justamente lnslste meu liss s a psicologia individual; e comecei a duvicritrco rmagln6r10,sf30 log~caments
adm~ssive~s. dar de suas pretensdes de cientif~c~dade.
Meu
Segundo mmha proposta, aqu~loque carocterm problema primeiro assumiu, talvez, a simples
o mhtodo empir~coB o modo corn que sle ex- forma: "0
que n60 @st6bem no marxismo, no
pde Oi fals~hca@o,em todo modo concebivel, o psican6liss s na psicologia individual? Por qus
slstema que se deve controlar. Seu objetlvo ndo essas doutrinas sdo tdo diferentes das teorias
6 o de salvar a v~dade s~stemos1nsustent6ve1s, fisicas, do teoria newtoniana, e sobretudo da
mas, ao contrar~o,o de escolher o s~stemaque teoria do relatividade?" [. ..]
na comparac;do se revela o mas adequado,
Psrcsbi que meus amigos, admiradores
depors de ter exposto todos eles a mas feroz de Marx, de Freud s ds fldler, eram atingidos
luta pela sobrevrv6nc1a
por alguns elsmentos comuns a essas teorias
0cr~t&r~o
de demarca@o que propus leva e principalments por seu aparenta podsr extamb&m a uma solug.60 do problema da 1nduq3o plicotivo. Elas pareciam em grau de explicar
de Hume; do problema, ~sto6, da val~dade praticamente tudo aquilo que acontecia nos
das lels do natursza R ralz desss problema campos aos quais se refenam. 0 estudo de
& a aparents contrad~$doentre aquela que qualquer uma delas parecia ter o efeito de uma
pode ser chamada "a tese fundamental do convsrsdo ou revelac;dointslectual, que permitia
smptrrsmo" - a tese sagundo a qua1 apenas elevar os olhos sobre uma nova verdade, fechaa experr&ncra pode dec~d~r
sobre a verdade da aos ndo iniciados. Uma VGZ abertos deste
ou sobre a fals~dadedas asser~desda c~&nc~a modo os olhos, percebiam-sa em todo lugar
- e a realrza@o de Hums da ~nadm~ss~b~ldade
confirma~6es:o mundo pululava de vsrificoq3e.s
das argumentac;bes ~ndvtwas.Essa contradl- da teoria. Qualquer coisa que acontecesss, a
<do nasce apsnas se assurnlrmos que todas confirmava sempre. Sua verdade aparecia, por
as asserc;Oes empir~casda cl&ncla devam ser isso, manifesta; e, quanto nos incrBdulos, trata"passiveisde dec~sdods modo conclws~vo";ou va-se claramente de pessoas que ndo queriam
seja, se assum~rmosque tanto sua ver~f~cacgio ver a verdade manifesto, que se recusavam a
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v&-la,ou porque era contr6ria a seus interesses
ds classs, ou por causa de suas repressbes at&
entdo "ndo-analisadas",e qua reclamavam em
aka voz um tratamento clinico.
0 elemento mais caracteristico desta
situagdo me pareceu o fluxo incessante das
confirmagbas das observagbes, que "verificavam" as teorias ern questdo; e justamente este
ponto era constantementesalientado por seus
seguidores. Um marxista ndo podia abrir um
jornal sem nele encontrar em coda p6gina um
testemunho em grau de confirmar sua interpretagdo da historia; ndo so pelas noticias, mas
tambbm por sua apresentagdo - salientando
os preconceitos classistas do jornal - e principalrnente, naturalmente, por aquilo que ndo
dizia. 0 s analistas freudianos salientavam que
suas teorias eram constantemente verificadas
por suas "observagbes clinicas". Quanto a
Adler, fui muito atingido por uma experihncia
pessoal. Uma vez, em 1919, Ihe referi um caso
que ndo me parecia particularmente adleriano,
mas que ele ndo teve dificuldade em analisar
nos termos de sua teoria dos sentimentos de
inferioridade, embora ndo tivesse sequer visto
a crianp. Um pouco desconcartado, pergunteiIhe como podia estar tdo seguro. "Por causa de
minha experi&nciade mil casos semelhantes",
respondeu ele; ao que ndo pude deixar ds
comentar: "E com este irltimo, suponho, sua
experi&ncia chega a mil e um casos".
Eu me referia ao fato de que suas observacbes precedentes podiam ter sido ndo muito
mais v6lidas do que esta ultimo; que coda
uma havia sido por sua vez interpretada d luz
da "expari&ncia precedents", sendo contemporaneamente considerada como confirmagdo
posterior. Confirmagdo do qu&?, eu me perguntava. Certamente n6o mais do fato de que um
caso podia ser interpretado 6 luz da teoria. Mas
isso significava muito pouco, refletia, a partir
do rnomento que todo caso concebivel podia
ser interpretado 6 luz da teoria de Adler, ou da
mesma forma a luz da teoria de Freud. Posso
ilustrar essa circunst6ncia por meio de dois
exemplos bem diferentes de comportamento
humano: o de um homem que joga uma crianga
na 6gua com intsn~dode afog6-la; e o de um
homem qua sacrifica a propria vida no tentativa de salvar a crianca. Coda um desses casos
pode ser explicado com a mesrna facilidade
em termos freudianos e ern termos adlsrianos.
Para Freud, o primeiro hornem sofria de uma
repressdo, por exemplo, de urna componente
qualquar de seu cornplexo de idipo, enquanto
o segundo homem alcanpra a sublimagdo.
Para Adler, o primeiro sofria de ssntimentos
de inferioridads que determinavam talvez a

necessidade de provar a si rnesmo qus sls
ousava realizar tal delito, e o mesmo acontecia
com o segundo homem, qua tinha necsssidada
de provar a si mesmo que tinha a coragern ds
salvar a crian~a.Eu ndo conseguia conceber urn
comportarnento humano que ndo puclesse ssr
interpretado nos termos da uma ou da outra
teoria. Era precisamente esse fato - o fato de
qua tais teorias eram sampre adsquadas e resultavam sempre confirmadas - aquilo que aos
olhos dos sustentadores constituia o orgumento
mais vdlido ern seu favor. Comecei a entrever
que sua for~aaparente era, na realidade, seu
elemento de fraqueza.
No caso do teoria de Einstein, a situagdo era notavelmente diferente. Tome-se um
exemplo tipico: a previsdo einsteiniana, confirmada justamente entdo pelos resultados da
expedi@o de Eddington. A teoria einsteiniana
da gravitagdo havia Ievado 2.1 conclusdo de que
a Iuz devia ser atraida pelos corpos pesados
como o sol, do mesrno mod? com que eram
atraidos os corpos materiais. Por conseguinte,
podia-se calcular que a luz proveniente de uma
longinqua estrela ftxa, cuja posi~doaparente
astivesse proxima do sol, teria alcangado a
terra a partir de urna diregdo tal que faria aparecer a estrela ligeiramente afastada do sol;
ou, em outras palavras, podia-se calcular que
as estrelas proximas do sol teriam aparecido
como se estivessem ofastadas um pouco do
sol e tambbm entre si. Trata-se de urn fato
que ndo pode normalmente ser obssrvado,
pois aquelas estrelas se tornam invisiveis durants o dia pelo excessive esplendor do sol:
no decorrer de um eclipse & todavia possivsl
fotograf6-10s. Sa se fotografa a mesma constelaq5o de noita, & possivel medir as distbncias
sobre as duas fotografias, s controlar assim o
efeito previsto.
Ora, o que impressions em um caso como
este C o risco implicit0 em uma previsdo desse
tipo. Se a o)servagdo mostra que o efeito previsto & totalmente ousente, entdo a teoria resulta simplesmente refutada. Ela & incornpati'v~l
corn cwtos, resultados possiv~is
do obsan/a@o;
certarnente, corn os resultados qua todos tsriam
esperado antes de Einstein. Trata-se de uma
situa@o completamente diferente do que foi
descrita anteriormente, em que emergia que
as teorias em questdo eram compativeis com
os mais disparatados cornportamentos humanos, de modo que era praticamente irnpossivel
descrever um comportamento qualquer que
ndo pudesse ser assurnido como verificagdo
de tais teorias.
K. R. Popper,
Conjectures e r~futagdo.
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da s&iedode aberta

I

7) fl democracia oferece um campo de batalha precioso para qualqusr reforma razoavel,
dado que ela permite a atuagio de reformas
sam viol&ncia.Mas, se a preven@o do democracia n6o se torna a preocupqdo proeminente
em toda batalha particular conduzida sobre esse
campo de batalha, as tendhncias antidemocraticas lotent~sque sernpre est6o prssentes (e
que fazem apelo 6qusles que sofrem sob o
efeito estressante do sociedade [...I) podem
provocar o dssmoronamento do democracia.
Se a cornpreens60 destes principios ainda nbo
for suficientemente desenvolvida, 6 preciso
promov&-la. R linha politica oposta pod@se
tornar fatal; ela pode comportar a perda da
batalha mais importante, qua & a batalha pela
pr6pria democracia.

I

R democracio Q umo socisdode reguloda por normos qua permitem a otua@o ds
rsforrnos sem viol6ncio.

1 ) R democracia n60 pode caractarizarse completamente apenas como governo do
maioria, embora a institui~dodas elei@es
gerois seja do m6xima import6ncia. Corn efeito,
a maioria pode governor de maneira tirbnica.
(R maioria daqueles que t&m uma estatura
inferior a 6 p&s pode dscidir que seja a minoria daqueles que t&m estatura superior a
6 p&s que deve pagar todas as taxas). Em
uma democracia, os podares dos governontes devem ser limitados, e o critbrio de uma
dernocracia 0 este: em uma democracia, os
governantes - ou seja, o governo - podem
ser demitidos pelos governados sdm dsrramamento de sangus. Portanto, se os homsns
no poder nBo salvaguardam as institui~des
qua asseguram a minoria a possibilidada de
trabalhar para uma mudanca pacifica, seu
governo & uma tirania.

2) Devemos distinguir apenas entre duas
formas de governo, ou seja, o que possui instituicdes deste g&nero e todos os outros; isto 6.
entre democracia e tirania.
3) Uma constitui~~o
democratica consistente deva excluir apenas um tipo de mudan~ano
sistema legal, ou seja, o tipo de mudan<aqua
pode p6r em perigo seu car6ter democratico.
4) Em urna democracia, a protq6o integral
das minorias nBo deve se estender dqusles
qua violam a lei e especialmenta dqueles
que incitam os outros b derrubada violenta do
democracia.
5) Uma linha politico voltada 6 instauraq3o de instituigms dirigidas a salvaguarda da
dernocracia deve sernpre operar em base ao
pressuposto de que pode haver tsndhcias
antidemocr6ticas latentes, tanto entre os governantes como sntre os governados.
6) Se a democracia 0 destruida, todos
os direitos s6o destruidos, rnasmo qua Fosssm
mantidas certas vantagens econ6rnicas dasfrutadas pelos governados; ales o seriam apanas
sobre a base da resignagio.

K. fl. Popper,
R socisdads obertcl s seus inimigos.

Plat60 foi um grande homem,
mas cometeu grandes erros
Q uma pergunto irracionol; rocionol Q, ao
contrario, o pergunta "Como controlor qusm
govarna?"

KREUZER
- Paro resumir tudo mais uma vez,
isso significo: o experi6ncio da desilus80 sm
relap30 cj revolu@orussa a a experi&ncfodssto
nbo-rehta@odo teoria de Einstein constituirom,
sm 1 9 7 9, os roi'es do filosofio qua o ssnhor
dessnvolveu em toda o suo vido, filosofio qua
o senhor nos dec6ni0~sucessivos estendeu aos
Bmbitos mois diversos, at6 o dmbito do historio,
do socisdoda, do politico s qua publicou em
/ivros importontes; recorclo Oqui A sociedade
aberta e seus inimigos a A misbria do historicisma. E agora posso padir-lhspara opresentor de '
mod0 conciso o nucleo mais importante de seu
psnhnento, daqusle pansomanto que, refsrindo-ssa Socratss, submatsu o critico continuo
os filosofos, o comepr de PlatOo?
POPPER- 0 senhor menciona Socratss.
Bsm, o qus de fato & ~mportante& a convicc;do
socr6tica de que sabemos muito pouco ou,
como diz Socrates, que n6s n6o sabemos nada.
Ele, em poucas palavras, diz: "Eu ssi que nbo
sai nada, s apenas isto". A atitude socratica
parece-mesumamente importante, e, de novo,
justamente em nossos dias. Sou do opiniBo da
que 6 particularmente importante que os inte-
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lectuais abandonem todo tipo de arrog6ncia
intelectual.
KREUZER
- Rrrogbncia que teve inicio com
Plotdo.
POPPER
- Rah, ndo saberia exatamente
quando sla teve inicio, mas 6 certo que ela
& por vezes muito claramente encontr6vel em
Platbo. R Rpologio da Socrates B tambBm uma
obra de Platdo, e sem duvida Platdo achou
interessante a concepgdo de Socrates. Rpesar
disso, sua visdo era diferente dela. E isso se
pode quase tocar com a mdo do melhor modo
ss compararmos sua - de Socrates e de Plati30 - respectlva atitude em relag50 b politica.
Socrates qusria que apenas um homem s6bio
devesse ser homem de Estado. Ele queria
polit~coss6b1osno sentido de que estes t~vessem compresndido que o homem tem limites,
especialmente limites no seu conhec~mento.
Para Socrates, portanto, a sabedoria consiste
na tomada de consci6nc1ados proprios limites,
na consci&nc~a
desses limites - e especialmente no consc16nciade sua propria ignorbncia
(Unulissenhait). Pois bem, no caso de Plat60,
as coisas ocorrem diversamente. TambBm Platbo afirma que o politico deve ser s6bio. Mas,
par "sabedoria",ele ndo entende a consci&ncn
de sua propr~aignorbncia, e sim que o polit~co
deve ser um sapiente, um douto dialBtico. E
isso, naturalmente,B uma coisa completamente
diferente. Platdo, em sumo, sustenta que os politicos devem ser os filosofos, doutos filosofos
que formem uma elite.
KREUZCR
- . . .e Formem uma dite que ndo sa
deixo contradizar e remover, uma elite que por
obra de seu carisma f~losoficose prop& como
irrefutdvel e ~namovivel.

POPER
- Exatamente. Uma sspBcie de elite
ditatorial, uma camarilha de poder.
Kfl~uztn
- E o senhor reputa qua sssa id&o
da Fundo tenho envanenodo, desde os tempos
de Platdo, gronde parte do filosofia que sa
refere 2, historia e 2, sociedade...
POPPER
- Justamente. Platdo introduziu no
filosofia da politica um delineamento que ainda
hoje ndo f o ~abandonado, segundo o qua1 o
problsma fundamsntal da politica 6 : "Quem
deve governar?".E as respostas, as respostas
trad~c~onais,
a tal problema sdo: devem governar os mais sbbios, os melhores, os mais
honestos, ou tambhm a r a p melhor, ou respostas semelhantes. TambBm a resposta "Deve
governar o povo" me parece errada, justamente
porque a pergunta est6 errada.
KREUZER
- Recentemente, em urn discurso
seu, o ssnhor se expressousobrs esssponto com
muito cloreza. Ndo devemos nos colocar a pergunto "Quemdeve governor?", e sirn a pergunto
- e cito -: "Comopodemos organ~zor
nossas Instituig6es politicos de modo tal qus os governontes
maus a incapazes (que procuromos evitor, mos
que todovia podem muito focilments ocorrer)
ocarretem o menor dono possivel, s que possomos remov&los sem demmarnento de sangue?".
POPMR
- Sim, este me parsce o problsma
fundamental. 0problsma fundamental de toda
a politico, uma pergunta fundamental critica e
modesta e uma pergunta sabre a qua1 se pode
er~giruma teoria do democracia, enquanto que,
sobre a idbia da soberania, memo da soberania
popular, ndo pode ser erigida nenhuma teoria da
dernocracia, ou seja, nenhuma tearia consistente.
K. R. Popper,
Socisdode obertcr, universo oberto.

I.-Chomas S. Kuhn
e a estrutura das r e v o l u c ~ e scientificas
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seja aquela pela qua1 o novo paradigma resolve os problemas que fizeram desmoronar o velho paradigma): "a escolha de um paradigma nao pode jamais ser
resolvida inequivocamente apenas pela Iogica e pela experimentaq30".
Em todo caso, uma revolu@o cientifica, ou seja, a passagem de um paradigma para outro, e uma especie de "convers~o",uma "passagem entre incomensuraveis", ou seja, entre
teorias que falam das mesmas coisas de mod0 completamente
+§5
diferente. E constitui um progresso de tip0 ateleologico: a ciencia
desenvolve-se a partir de certos estagios, mas n3o por tender a algum objetivo
(a verdade, a verossimilhan~a,ou outro).

o progress0
ate/eo/dgico
da ci@ncia

Juntamente com Imre Lakatos, Paul
K. Feyerabend e Larry Laudan, Thomas S.
Kuhn integra a luta de conhecidos epistemologos pos-popperianos que desenvolveram
suas teorias epistemologicas em contato sempre mais estreito com a historia da cihcia.
Em 1963Kuhn publicou o livro A estrutura das revolu~6escientificas, sustentando
que a comunidade cientifica se constitui atravCs da aceitaqso de teorias que Kuhn chama
de paradigmas. "Com esse termo -escreve
ele -, quero indicar conquistas cientificas

universalmente reconhecidas, que por certo
period0 fornecem um modelo de problemas
e soluqdes aceitaveis aos que praticam certo
campo de pesquisas". Na realidade, Kuhn
utiliza o termo paradigma em mais de um
sentido. Entretanto, ele proprio explica que

Capitdo oitavo a funqiio do paradigma C hoje cumprida pe10s manuais cientificos, por meio dos quais
o jovem estudante C iniciado na comunidade
cientifica; antigamente isso era realizado
pelos clhssicos da cisncia, como a Fisica de
Aristbteles, o Almagesto de Ptolomeu, os
Principia e a Otica de Newton, a Eletricidude de Franklin, a Quimica de Lavoisier
ou a Geologia de Lyell. Por essa raziio, a
astronomia ptolemaica (ou a copernicana), a
din2mica aristote'lica (ou a newtoniana) siio
todas paradigmhticas, a exemplo do fixismo
de Lineu, da teoria da euolupio de Darwin
ou da teoria da relatividade de Einstein.

Assim como uma comunidade religiosa
pode ser reconhecida pelos dogmas especificos em que acredita, ou como um partido
politico agrega seus membros em torno de
valores e finalidades especificos, da mesma
forma C uma teoria paradigmitica a que
institui uma comunidade cientifica, a qual,
por forqa e no interior dos temas paradigmaticos, realiza o que Kuhn chama de ciBncia
normal. A ciincia normal C "a tentativa
esforqada e devotada de forqar a natureza
dentro dos quadros conceituais fornecidos
pela educaqiio profissional" . Significa "a
pesquisa estavelmente baseada em um ou
mais resultados alcanqados pela c i h c i a
d o passado, aos quais uma comunidade
cientifica particular, por certo periodo de
tempo, reconhece a capacidade de constituir
o fundamento de sua praxis ulterior".
Essa praxis ulterior -a ciGncia normal
- consiste em tentar realizar as promessas
d o paradigma, determinando os fatos relevantes (para o paradigma), confrontando
(por exemplo, mediante medidas sempre
mais exatas) os fatos com a teoria, articulando os conceitos da propria teoria, ampliando os campos de aplicaqiio da teoria.
Fazer ciincia normal, portanto, significa
resolver quebra-cabeqas, isto C, problemas
definidos pel0 paradigma, que emergem do
paradigma ou que se inserem no paradigma,
razz0 por que o insucesso da solugiio de um
quebra-cabeqas niio C visto como insucesso
do paradigma, mas muito mais como insucesso do pesquisador, que n5o soube resolver
uma quest50 para a qual o paradigma diz (e
promete) que existe soluqiio. Essa C situagHo
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analoga ii do jogador de xadrez que, quando
n5o soube resolver um problema e perde,
acha que isso aconteceu porque ele n5o C
capaz, e n5o porque as regras do xadrez
nQofuncionam.
A ciincia normal, portanto, C cumulativa (constroem-se instrumentos mais
potentes, efetuam-se medidas mais exatas,
precisam-se os conceitos da teoria, amplia-se
a teoria a outros campos etc.) e o cientista
normal niio procura a novidade. No entanto, a novidade deve aparecer necessariamente, pela raz5o de que a articulaqiio te6rica e
empirica do paradigma aumenta o conteudo
informativo da teoria e, portanto, a expoe
ao risco do desmentido (com efeito, quanto
mais se diz, mais se esth arriscado a errar;
quem niio diz nada, niio erra nunca; se fala
pouco, arrisca-se a cometer poucos erros).
Tudo isso explica as anomalias que, em dado
momento, a comunidade cientifica tem de
enfrentar e que, resistindo aos reiterados
assaltos paradigmhticos, determinam a crise

d o paradigma.
Com a crise do paradigma inicia-se
o periodo de ciBncia extraordindria: o
paradigma i submetido a um process0 de
desfocamento, os dogmas sHo postos em
duvida e, conseqiientemente, suavizam-se as
normas que governam a pesquisa normal.
Em suma, postos diante de anomalias, os
cientistas perdem a confianqa na teoria que
antes haviam abraqado. A perda de um s61ido ponto de partida se expressa pel0 recurso
ii discussiio filos6fica sobre os fundamentos
e a metodologia. Esses s5o os sintomas da
crise, que cessa quando, do cadinho daquele
periodo de pesquisa desconjuntada que C a
ciincia extraordinaria, um novo paradigma
consegue emergir, e sobre ele se articularh
novamente a ciincia normal, que, por seu
turno, depois de um periodo de tempo talvez
bastante longo, levarh a novas anomalias, e
assim por diante.
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Kuhn descreve a passagem a um novo
paradigma (da astronomia ptolemaica 2 copernicana, por exemplo) como urna reorientaq5o gestaltica: quando abraqa um novo
paradigma, por exemplo, a comunidade
cientifica manipula o mesmo n6mero de dados que antes, mas inserindo-os em relaq8es
diferentes de antes. AlCm disso, a passagem
de um paradigma a outro, para Kuhn, C o
que constitui urna revoluq50 cientifica. Mas
-e esse C um dos problemas mais candentes
suscitados por Kuhn - como ocorre a passagem de um paradigma para outro? Essa
passagem realiza-se por motivos racionais
ou nso?
Pois bem, Kuhn afirma que "paradigmas sucessivos nos dizem coisas diferentes
sobre os objetos que povoam o universo e
sobre o comportamento de tais objetos".
E "precisamente por se tratar de urna
passagem entre incomensuriveis, a passagem de um paradigma para outro, oposto,
n5o se pode realizar com um passo cada
vez, nem impost0 pela 16gica ou por urna
experihcia, neutra. Como a reorientaq50
gestaltica, ela deve se dar toda de urna vez
(ainda que n i o em um so instante), ou ent5o
n i o se realizari de mod0 nenhum".
Assim, talvez Max Planck tenha raz5o
quando, em sua Autobiografia, fez quest50
de observar com tristeza que "uma nova
verdade cientifica n5o triunfa convencendo
seus opositores e fazendo-lhes ver a luz, e
sim muito mais porque seus opositores acabarn por morrer, e cresce urna nova geraqso
a ela habituada".

p a r a outre

Na realidade, Kuhn afirma que "a
transferhcia da confianqa de um paradigma
para outro 6 urna experiincia de conversiio
que niio pode ser irnposta pela forqa".
Mas entio por que, e em que bases,
se verifica essa experitncia de convers50?
" 0 s cientistas em particular abraqam um
novo paradigma por todo tip0 de raz6es e,
habitualmente, por varias razdes ao mesmo
tempo. Algumas dessas razdes -como, por
exemplo, o culto ao sol, que contribuiu para
converter Kepler ao copernicanismo - encontram-se completamente fora da esfera da
ciincia. Outras raz6es podem depender de
indiossincrasias autobiograficas e pessoais.
Att a nacionalidade ou a reputaqao anterior
do inovador e de seus mestres pode, por
vezes, desempenhar papel importante [. ..I.
Provavelmente, a pretens5o mais importante posta pelos defensores de um novo
paradigma seja a de estar em condiq8es de
resolver os problemas que levaram o velho
paradigma A crise. Quando pode ser posta
legitimamente, essa pretensio constitui freqiientemente a argumentaqzo a favor mais
eficaz" .
Altm disso, deve-se considerar que,
por vezes, a aceitagio de um novo paradigma n5o se deve ao fato de que ele resolve
os problemas que o velho paradigma niio
consegue resolver, e sim a promessas que
dizem respeito a outros campos. E existem a t t razdes esttticas que introduzem
um cientista ou um grupo de cientistas a
aceitar um paradigma. Entretanto, afirma
Kuhn, "nos debates sobre os paradigmas
n50 se discutem realmente suas respectivas
capacidades para resolver os problemas,
ainda que, com raz50, normalmente sejam
utilizados termos que a eles se refiram. 0
ponto em discussso, ao contrario, consiste
em decidir que paradigma deve guiar a pesquisa no futuro, em torno de problemas que,
muitas vezes, nenhum dos dois competidores
pode ainda pretender seja capaz de resolver
completamente. E precis0 decidir entre formas alternativas de desenvolver a atividade
cientifica e, dadas as circunst:ncias, essa
deck50 deve-se basear mais nas promessas
futuras do que nas conquistas passadas.
Quem abraqa um novo paradigma desde o
inicio, amiude o faz a despeito das provas

fornecidas pela soluqiio dos problemas. Ou
seja, ele deve ter confianqa de que o novo
paradigma, no futuro, conseguira resolver
muitos dos vastos problemas que tem 2 sua
frente, sabendo somente que o velho paradigma niio conseguiu resolver alguns. Uma
decisiio desse tip0 pode ser tomada apenas
com base na fC".
Assim, para que um paradigma possa
triunfar, deve primeiro conquistar (as vezes,
com base em consideraq6es pessoais ou em
consideraq6es estiticas inarticuladas) "alguns defensores, que o desenvolveriio at6 um
ponto em que muitas argumentaq6es solidas
poderiio ser produzidas e multiplicadas.
Mas, quando existem, essas argumentaq6es
tambtm niio siio individualmente decisivas.
Visto que os cientistas sao homens racionais,
uma ou outra argumentagiio acabara por
persuadir muitos deles. Niio existe, porCm,
nenhuma argumentaqiio em particular que
possa ou deva persuadir a todos. 0 que se
verifica niio C tanto uma unica conversiio
de grupo, e sim muito mais urn progressivo
deslocamento da distribuiqiio da confianqa
dos especialistas".

Pergunta-se, porCm: a passagem de um
paradigma para outro implica em progresso? 0 problema C complexo. Entretanto,
"somente durante os periodos de cizncia
'normal' C que o progresso parece evidente e
seguro", ao passo que "durante os periodos

de revoluqiio, quando as doutrinas fundamentais de um campo estiio mais uma vez
em discussiio, surgem repetidamente diividas
sobre a possibilidade de continuaqiio do
progresso, se for adotado este ou aquele dos
paradigmas que se confrontam".
Naturalmente, quando um paradigma
se afirma, seus defensores o encaram como
progresso. Mas Kuhn pergunta: progresso
em que dire~iio?Com efeito, diz ele, o processo que vemos na evoluqiio da cicncia C um
processo de evoluqiio a partir de estagios primitivos, o que niio significa, portm, que tal
processo leve a pesquisa sempre para mais
perto da verdade ou em diregiio a algo.
"Seria necessario existir tal objetivo?
- pergunta-se ele -. Niio t possivel explicar a existsncia da cihcia como o seu
sucesso em termos de evoluqiio a partir do
estado do conhecimento possuido pela comunidade em cada dado period0 de tempo?
Adiantari verdadeiramente alguma coisa
imaginar que exista uma explicaqiio da natureza completa, objetiva e verdadeira, e que
a medida apropriada da conquista cientifica
C a medida em que ela se aproxima desse
objetivo final? Se aprendermos a substituir
a evolugiio na diregiio daquilo que queremos
conhecer pela evoluqiio a partir daquilo que
conhecemos, grande numero de inquietantes
problemas pode se dissolver no curso desse
processon.
Assim como na evoluqiio biologics,
tambCm na evoluqiio da cihcia nos encontramos diante de um processo que se desenvolve constantemente a partir de estagios
primitivos, mas que niio tende a nenhum
objetivo.
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11. 3 m r e Lakatos
e a

metodologia dos pvogvamas
cientificos de pesquisa

Para lmre Lakatos (1922-1974) - pensador de origem hungara, depois aluno
e sucessivamente colega de Popper na London School of Economics - a cihcia 4,
foi e deveria ser uma competi@o entre programas de pesquisa rivais.
Urn programa de pesquisa (por exemplo, o copernicanismo,
o mecanicismo de Descartes ou o de Newton, a teoria evolutiva A ciencia 6,
de Darwin etc.) e constituido por um nucleo central (por exem- foi e deveria
plot no caso do copernicanismo, e a ideia de que o sol esta no ser uma
centro do universo) que se mantem infalsificavel por decisao competi@o
metodologica, enquanto a heuristica negativa indica ao pesquisador auais caminhos evitar, e a heuristica wositiva indica auais Prosramas
caminhbs seguir.
cie
pesquisa rivais
Nao devemos fazer morrer uma teoria de doen~ainfantil;
uma boa teoria tem necessidadede alento para mostrar seu valor.
Eis, entao, que a heuristica negativa cons~tuium cinto protetor
contra fatos que de outra forma feririam o nucleo (o hard-core do programa);
enquanto a heuristica positiva leva aos desenvolvimentos sucessivos da teoria
(por exemplo, o desenvolvimento da teoria heliocgntrica de Copernico a Galileu,
a Kepler e a Newton).
Um programa de pesquisa deve ser mantido enquanto e progressivo, e 6 progressivo se ao menos parte de suas previsaes teoricas recebem confirma@o, ou seja,
se ele consegue predizer algum fato novo. Um programa que corre atras dos fatos
e regressivo ("que fato novo predisse o marxismo, digamos, desde 1917?").

,

--;_a O fal SI' ficacionisrno
b-

rnetodolbgico sofisticado

A idiia de fundo da imagem da ciincia
proposta por Lakatos i que a cidncia 6, foi e
deveria ser uma competi@o entre programas
rivais de pesquisa. E essa idiia, segundo
Lakatos, caracteriza o falsificacionismo metodoMgico sofisticado, concepq50 que Lakatos desenvolve nas pegadas de Popper.
0 falsificacionismo metodologico sofisticado distingue-se do falsificacionisrno
dogmatico e do falsificacionismo metodologico inginuo.
0 falsificacionismo dogmatico consiste
na idiia de que a ciincia se desenvolve por
meio de conjecturas ousadas e falsificagdes
infaliveis. Entretanto, observa Lakatos, tal
idiia - assumida por alguns cientistas e
propagada tambCm por certos filosofos
como A. J. Ayer -nZo i a idiia de Popper, e
est6 equivocada. Equivocada porque a base
empirica da citncia (ou seja, os protocolos,

isto 6, as proposiqoes de observaq50) n5o C
certa, raz5o por que n5o ocorrem falsificaqdes infaliveis ou incontrovertiveis: nossas
falsificaq8es tambim podem estar equivocadas. E isso C atestado tanto pela logica como
pela historia da ciincia.
Por seu turno, o falsificacionismo
metodoldgico ingznuo corrige o err0 dos
falsificacionistas dogmiticos, sustentando
(corno Popper j5 havia evidenciado em
Ldgica da descoberta cientifica) que a base
empirica da citncia nao i infalivel, como n i o
s5o incontrovertiveis as hipoteses auxiliares
que servem para o controle da hipotese que
propusemos como tentativa de solug50 do
problema que nos interessa resolver. Entretanto, diz Lakatos, apesar de seus mkritos,
o falsificacionismo metodol6gico ingtnuo
tambim 6 insatisfatorio. E i insatisfatorio
porque concebe o desenvolvimento da ciincia como uma sirie de duelos sucessivos
entre uma teoria e os fatos, ao passo que,
para Lakatos, as coisas n5o se realizam
desse modo, porque a luta entre o teorico
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e o factual sempre ocorre pelo menos entre
Para Lakatos, "e' uma sucessiio de
t r k partes: entre duas teorias e m competi~iio teorias e niio 'uma unica teoria que e' con-

e os fatos.
Tudo isso explicaria o fato de que uma
teoria n5o C descartada quando algum fato
a contradiz, mas somente quando a comunidade cientifica tern a disposiqio uma teoria
melhor do que a anterior: assim, por exemplo, a mecinica de Newton so foi rejeitada
depois que se passou a contar com a teoria
de Einstein.

dk

0 ~ " ~ r o ~ r dae ~pesquisa"
a s

cowo N ~ ~ ~ ed e
s teorias"
~ ~ e s

At6 aqui falamos de teorias (de teorias
em competiqzo). Lakatos, portm, fala de
programas cientificos d e pesquisa. Para
compreender o que C um programa cientifico
de pesquisa basta pensar no mecanicismo
de Descartes ou no de Newton, na teoria
da evoluqio de Darwin e, antes deles, no
copernicanismo. Um programa de pesquisa
C uma sucess5o de teorias, TI, T2; T3,T4,que
se desenvolvem a partir de um nucleo central
que, por decisiip metodoldgica, se mant6m
infalsificivel. E assim que um programa
pode mostrar seu valor, sua fecundidade
e sua progressividade em relaqio a outro
programa. N5o C licito deixar uma teoria
morrer de d o e n ~ ainfantil. E uma boa teoria
precisa de tempo para se desenvolver.
Assim. a histdria da ciincia e' e deveria

ser histdria de programas de pesquisa e m
competi@o. Esse C o nucleo da concepgio
lakatosiana da c i h c i a e da historia da
citncia, concep@o que, aliis, acentua a
inter-relag50 entre as virias epistemologias
e a historiografia da cihcia, sobretudo no
sentido de que esta pode retroagir como
arma critica sobre as varias idCias de ciincia
ou epistemologias.

siderada como cientifica ou pseudocientifica' ". Portanto, segundo Lakatos, a ciincia
C "um campo de batalha para programas
de pesquisa ao invCs de teorias isoladas". E
"a ciincia madura consiste e m programas
de pesquisa que niio somente antecipam
fatos novos, mas, e m sentido importante,
tambe'm novas teorias auxiliares; diversamente d o tosco esquema de ensaio-e-erro,
a ciincia madura tem poder 'heuristico' ".
Para Lakatos, C nesse sentido que se pode
ver a fraqueza de programas que, como o
marxismo e o freudismo, "indefectivelmente
moldam suas reais teorias auxiliares nos
marcos de alguns fatos, sem, ao mesmo
tempo, antecipar outros fatos. (Que fato
novo o marxismo predisse, digamos, a partir

Programa cientifico de p
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Contra o metodo (1970), de Paul K. Feyerabend (1924-1994), e o texto classico
do anarquismo epistemologico. Feyerabend contesta a existencia de um metodo
que "contenha principiosfirmes, imutdveis e absolutamentevinculantes como guia
na atividade cientifica". E isso, a seu ver, aparece com toda clareza quando estes
principios - por exemplo, os formulados por Popper ou tambem
As regras
por Lakatos - sao colocados em confront0 com a efetiva historia
do metodo
da ciencia.
foram e por vezes
Progressos significativos na cigncia aconteceram apenas
devem
porque "alguns pensadores ou decidiram nao se deixar vincular
ser violadas,
por certas normas metodologicas "obvias", ou porque involunse quisermos
tariamente as violaram"; por exemplo, adotando hipoteses ad
progress0
hoc, aceitando hipoteses com menor contetjdo informativo do
na ci@ncia
que outras, ou ate adotando hipoteses contraditorias.
+§ 1
Feyerabend procura confirmac6es de sua epistemologia anarquica no caso Galileu. Em sua opiniao, nao se deve pensar em um
progresso da ciencia dominavel ou em todo caso reconstruivel com meios logicos
(teorias incluidas em, excluidas de, ou entrecruzadas com outras teorias), uma vez
que as partes mais avancadas e mais gerais da ciencia sao incomensuraveis.
"Contra o mkfodo"
0 livro de Feyerabend (1924-1994)
Contra o mBtodo (1970) foi escrito na
convicqiio de que "o anarquismo, embora
niio sendo talvez a filosofia politica mais
atraente, C sem duvida um excelente remCdio para a epistemologia e para a filosofia

da ciincia ".

Em esshcia, segundo Feyerabend, i
precis0 abandonar a quimera de que as normas "inggnuas e simplistas" propostas pelos
epistemologos podem explicar o "labirinto
de interaqoes" apresentado pela historia
real: "a historia em geral e a historia das
revoluqdes em particular siio sempre mais
ricas em conteudos, mais variadas, mais
multilaterais, mais vivas e mais 'astutas'
do que pode ser imaginado at6 pel0 melhor
historiador e pel0 melhor metodologo".
Conseqiientemente, o anarquismo
epistemologico de Feyerabend consiste na
tese de que "a idiia de um mitodo que
contenha principios estaticos, imutiveis
e absolutamente obrigatorios como guia
para a atividade cientifica se defronta corn
dificuldades consideriveis quando C posta
diante dos resultados da pesquisa historica.
Com efeito, podemos ver que niio existe uma
norma isolada, por mais plausivel e por mais

Incomensurabilidade.Esta 6 uma
ideia salientada por Thomas Kuhn e
com mais forca ainda por Paul K. Feyerabend. ~ ~ o ~ r a r a m e-nsustentam
te
esses dois autores - o desenvolvimento da ci&ncianos p6e diante de teorias
incomensurbveis, e isso no prdprio
ambit0 de pesquisa.
Duas teorias s8o incomensuraveis
quando todas as consequ@nciasda
primeira teoria s%odiversas e n l o
contraditdrias com todas as consequ&nciasda segunda teoria. Ou seja, 580
incomensuraveis teorias diferentes
em cujos contextos os termos t&m
significados diferentes e, portanto,
indicam "objetos" diferentes. Entre
duas teorias incomensurbveis n%o
podemos estabelecer qua1 delas seja
progressiva em relaqlo a outra.
Este seria tambem o caso, conforme
Feyerabend, da fisica clttssica e da
teoria da relatividade: propriedades
de objetos fisicos como formas, massas, volumes, intervalos de tempo
etc., n3o silo a mesma coisa nas duas
teorias, as quais, justamente, permanecem incomensur6veis. Essa idCia de
incomensurabilidade foi combatida
por Popper como baluarte do irracionalismo atual.
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solidamente radicada na epistemologia, que
niio tenha sido violada em alguma circunstiincia. TambCm se torna evidente que tais
violagoes niio s50 acontecimentos acidentais, e que niio siio resultado de um saber
insuficiente ou de desatenq6es que teriam
podido ser evitadas. Ao contrario, vemos
que tais violagoes siio necessarias para o
progresso cientifico. Com efeito, uma das
caracteristicas que mais chamam a atengiio
nas recentes discussoes sobre a historia e a
filosofia da ciencia C a tomada de consciincia
do fato de que acontecimentos e desdobramentos como a invengiio do atomismo na
antiguidade, a revolugiio copernicana, o
advent0 da teoria attimica moderna (teoria
cinCtica, teoria da dispersiio, estereoquimica,
teoria quintica) e o surgimento gradual da
teoria ondulat6ria da luz s6 se verificaram
porque alguns pensadores decidiram niio
se deixar obrigar por certas normas metodologicas '6bvias', ou porque as violaram

involuntariamente ".
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Tal liberdade de agiio, segundo Feyerabend, niio C somente um fato da hist6ria
da c i h c i a : "Ela C tiio racional quanto
absolutamente necessiria para o crescimento do saber. Mais especificamente,
pode-se demonstrar o seguinte: dada uma
norma qualquer, por mais 'fundamental'
ou 'necessiria' que ela seja para a cicncia,
h i sempre circunstsncias nas quais C oportun0 niio somente ignorar a norma, mas
tambCm adotar seu oposto. Por exemplo,
ha circunstsncias nas quais C aconselhivel
introduzir, elaborar e defender hip6teses ad
hoc, ou hip6teses cujo conteiido seja menor
em rela~iioao das hip6teses alternativas
existentes e empiricamente adequadas, ou
ainda, hip6teses autocontradit6rias etc. H i
inclusive circunstincias -que, aliis, se verificam bastante freqiientemente -nas quais
o raciocinio perde seu aspect0 orientado
para o futuro, tornando-se at6 obst6culo
para o progresso".
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IV. Larry LaMdan
e a

metodologia das tradi+es de p e s q ~ i s a

Larry Laudan - cuja obra mais importante k 0 progresso cientifico (1977)
- v@a ci@nciacomo atividade dirigida b solu@o dos problemas. Uma teoria e urna
boa teoria se consegue resolver os problemas para os quais foi proposta. Mas urna
teoria nao vive isolada; toda teoria vive dentro de um espectro
de teorias, ou seja, dentro de urna tradi@o de pesquisa. Exemteoria
plos de tradiqdes de pesquisa sao: "o darwinismo, a teoria dos
e melhor
quanta, a teoria eletromagnetica da luz; ou ainda o copernicado que outra
nismo ou a teoria at6mica. Uma tradisao de pesquisa que obtem
se resolve
maisproblemas S U C ~ S S Oe a que, por meio de suas componentes, leva b solu@o
e problemas
adequada de um numero sempre maior de problemas empiricos
na epoca
e conceituais".
mais
lsso equivale a dizer que entre tradicdes de pesquisa rivais
importantes
a escolha cai sobre a tradiqao que, em relaqao as outras, resolve
+ 3 1-2
na epoca mais problemas e problemas na epoca mais importantes: "a escolha de urna tradiq80 ao inves de outras tradi~des
rivais constitui urna escolha que realiza um progresso (e portanto e rational), nos
limites em que a tradiqao escolhida resolve problemas melhor do que o fazem as
tradiqdes rivais".

cigncia c o m o

"atividade empenhada

A idtia central de Larry Laudan C a
de que "a citncia visa fundamentalmente B
solu@o dos problemas". Em 0 progresso
cientifico (1977), Laudan delineou "as implicag6es, para a historia e para a filosofia
da citncia, do ponto de vista que concebe
a cicncia sobretudo como atividade empenhada na solug50 dos problemas". Por isso,
os pontos basicos do modelo de desenvolvimento da citncia proposto por Laudan siio
bastante simples:
1)o problema resolvido, empirico ou
conceitual, e' a unidade de base d o progresso

cientifico;
2 ) o objetivo da citncia e' o de maximizar a dimensiio dos problemas empiricos
resolvidos, e reduzir a dimensiio dos problemas empiricos an6malos e dos problemas
conceituais niio resolvidos.
Decorre dai que "toda vez que modificamos urna teoria ou a substituimos por
outra, essa inova~iioconstitui um progresso
quando e somente quando a teoria modificada ou a nova teoria C mais eficiente em

resolver problemas [. ..] do que a doutrina
anterior".
Assim, a comprovagiio cognoscitiva
fundamental de toda teoria consiste em
determinar sua capacidade de solu@o de
alguns problemas empiricos e conceituais.
Mas, ao falar de teoria, Laudan precisa logo
duas coisas:
a) que a avalia~5odas teorias C algo
comparativo, j i que "as medidas em termos absolutos das credenciais empiricas ou
conceituais de urna teoria siio desprovidas
de significado";
b) que as teorias niio vivem singularmente, raz5o por que devemos atentar para
todo um espectro de teorias individuais.
Assim, por exemplo, a teoria da evolug50 "niio se refere a urna teoria isolada,
mas a toda urna familia de doutrinas, hist6rica e conceitualmente ligadas entre si,
que funcionam todas a partir da idtia de
que as espCcies orgihicas tCm ascendtncia
comum. Da mesma forma, o termo teoria
atdmica refere-se geralmente as teorias de
amplo conjunto, que se apoiam sobre a
idCia de que a matCria t descontinua". Com
isso, Laudan nos remete aos paradigmas de
Thomas Kuhn e aos programas cientificos
de pesquisa de Imre Lakatos, na convicqiio
de que as teorias mais gerais, e niio as mais

especificas, constituem o instrumento primario para a compreensiio e para a avaliaqiio
do progress0 cientifico.

f\ natuveza
do pvogvesso cientifico

Laudan propde a teoria das tradi~oes
de pesquisa para a compreensiio do progresso cientifico. 0 darwinismo, a teoria dos
quanta e a teoria eletromagnktica da luz
sZo exemplos de tradiqdes de pesquisa. Na
realidade, acrescenta Laudan, "toda disciplina intelectual, cientifica e niio cientifica,
apresenta urna historia rica em tradiq6es
de pesquisa: empirismo e nominalismo na
filosofia, voluntarismo e necessitarismo
em teologia, behaviorismo e freudismo em
psicologia, utilitarismo e intuicionismo na
itica, marxismo e capitalismo em economia,
mecanicismo e vitalismo em fisiologia [. ..] ".
Uma tradiqiio de pesquisa fornece um
conjunto de diretrizes para a construqiio de
teorias especificas. Parte dessas diretrizes C
de cariter metodoldgico. Assim, "a atitude
metodologica dos cientistas que seguiam
estritamente a tradiqiio de pesquisa do
newtonianismo C inevitavelmente indutivista, admitindo somente as teorias que foram
'inferidas indutivamente' dos dados. E os
mCtodos de procedimento fixados por um
psicologo behaviorista siio os comumente
chamados 'operacionalistas' ".
Outra parte das diretrizes apresentadas
por u,ma tradiq5o de pesquisa siio ontoldgicas. E a ontologia da tradiqiio de pesquisa
"que especifica de mod0 geral os tipos de
entidade fundamentais existentes nesse dominio ou dominios, no interior dos quais
atua a tradigiio de pesquisa em questiio.
Por exemplo, se a tradiqiio de pesquisa C
o behaviorismo, ela nos diz que as unicas
entidades legitimas postulaveis pelas teorias
behavioristas siio sinais fisicos e fisiologicos
direta e publicamente observaveis. Se a
tradigiio de pesquisa C a da fisica cartesiana, ela especifica que so existem matCria e
pensamento, e que as teorias que falem de
outros tipos de substiincias (ou de substsncias mistas de pensamento e madria) sao
inaceitaveis. AlCm disso, essa tradiqiio de
pesquisa delineia os diversos modos e m que
essas entidades podem interagir. Assim, os
corpusculos cartesianos so podem interagir
por contato, e niio por aqiio a distsncia. Na

Tradiqlo de pesquisa. 0 copernicanismo, a teoria at6mica, o darwinismo, a teoria dos quanta sgo exemplos
de tradigdes de pesquisa. Todavia,
especifica Laudan, toda disciplina intelectual, cientifica ou nao cientifica,
tem urna historia rica de tradiqdes de
pesquisa: "empirismo e nominalismo
em filosofia, voluntarismo e necessitarismo em teologia, behaviorismo e
freudismo em psicologia, utilitarismo
e intuicionismo em etica, marxismo e
capitalismo em economia, mecanicismo e vitalismo em fisiologia". Pondo
a atengao no interior de urna tradiglo
de pesquisa vemos que ela e formada
por um conjunto de "assuntos gerais
que se referem as entidades e aos
processos presentes em certo imbito
de estudo e de metodos apropriados
que se devem usar para investigar
problemas e construir as teorias em
tal dominio". Portanto, urna tradiglo
de pesquisa consiste de urna ontologia que especifica os objetos do
dominio de investigagao e de urna
rnetodologia que indica como proceder na pesquisa. E violar a ontologia
elou a metodologia de urna tradiggo
de pesquisa significa colocar-se fora
dela e repudia-la.
Assim, se um fisico cartesiano se pusesse a falar de forgas que agem a
distancia, se um behaviorista falasse
de impulsos inconscientes, se um
marxista falasse de ideias que n3o
surgem como resposta a estruturas
ecan6micas, pois bem, "em cada um
desses casos, o cientista pije-sefora da
area de jog0 [...I, ele viola os limites
da tradiqlo e se torna estranho em
relaqlo a elan.

tradigiio de pesquisa constituida pelo marxismo, as entidades so podem interagir em
virtude das forqas econ8micas pelas quais
s5o influenciadas".
Desse modo, Laudan se acredita em condigdes de definir urna tradiqiio de pesquisa
como "um conjunto de questdes gerais relativas as entidades e aos processos presentes
em certo dominio de estudo, e aos mCtodos
apropsiados que se devem mar, para invesnstruir as teorias em
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Epistemologia e metafisica.

Como e por qMe os epistem610gos
contempor8neos defendem a metafisica

Cllmulos de nao-sentido eram as teorias metafisicas para os neopositivistas.
Com base no principio de verificac;%o,afirmasdes como "Deus existe", "Deus nao
existe", "existe um alem", seriam apenas rumores, gritos da alma, justamente
porque afirmasdes nil0 passiveis de tradu@o ou de redus%oa
"Metafisicas
linguagem "coisal" da fisica.
in fluen test':
Popper, com seu criterio de falsificabilidade, trasou uma
coma e w a n d o linha de demarcaqilo entre ciCncia empirica e teorias que n%o
as teorias
pertencem a ciencia empirica, entre as quais figuram as teorias
metafisicas
metafisicas (sobre o cosmo, sobre a histbria, sobre o homem etc.).
E partindo justamente de seu criterio de falsificabilidade, Popper
e racionais
refutou
a sensatez das teorias metafisicas, viu como de certas
+ 3 1-4
teorias outrora metafisicas sucessivamente se desenvolveram
teorias cientificas, sustentou a racionalidade daquelas teorias
metafisicas que podem ser criticadas ao serem colocadas em confront0 com teorias
cientificas, teoremas 16gicos, resultados matem6ticos, ou outras ideias metafisicas
na epoca consolidadas.Tambem para Joseph Agassi (1927) as teorias metafisicas nil0 est%ode fato
alem da critica; e ele avalia alguma metafisica como fisica do futuro.
Por sua vez, Paul K. Feyerabend afirmou que e preciso produzir mais teorias
metafisicas justamente para ser bons empiristas, porque certas ideias metafisicas,
entrando em conflito com teorias cientificas no auge, podem constituir otimos
estimulos criticos, e podem tambem impelir ao descobrimento e a "construc;fo"
de novos fatos que contrastam com teorias cientificas bem corroboradas.
A ideia de criticabilidade das teorias metafisicas e encontrhvel tambem em
ensaios de John Watkins (1923), o qua1-salientando o grande significado das ideias
metafisicas no desenvolvimento da ciCncia - falou de metafisicas influentes, de
ideias metafisicas como o determinismo, o mecanicismo, as doutrinas a priori da conservac;%o,concep~des
de campo etc., que influiram poderosamentesobre a ciCncia.

A

posi&o
de Popper, Kuho e Lakatos

Com base no principio de verificagiio,
os neopositivistas vienenses sustentavam a
insensatez de qualquer assertiva metafisica.
Contrariamente aos neopositivistas, os fildsofos analiticos, por meio do principio de
uso, mostraram os usos ou fung6es (morais,
politicas, religiosas ou anti-religiosas) das teorias metafisicas. E, entre essas fungGes, acenaram para o fato de que "aquilo que comega
como metafisica pode acabar como ciCncia".
Sobre esta ultima fungiio - ou seja,
o fato de que algumas teorias metafisi-

cas siio a aurora da citncia - insistiram
particularmente os epistem6logos que, de
um ou de outro modo, estiio ligados ou se
vinculam ao racionalismo critic0 de Karl
Popper.
Como sabemos, com base no critkrio
de demarcagiio (entre citncia e n i o citncia)
constituido pela falsificabilidade, Popper
defende as seguintes teses:
a) as metafisicas sio sensatas;
b) algumas delas constituiram historicamente programas de pesquisa e, com o
crescimento do saber de fundo, se transformaram (corno o caso do atomismo antigo)
em teorias controliveis;
c) do ponto de vista psicol6gic0, a
pesquisa C impossivel sem a f6 em ideias de
natureza metafisica;

d ) embora niio sendo falsificiveis,
as metafisicas s5o criticiveis, a partir do
momento que podem chocar-se em algum
pedaqo de mundo (uma teoria cientifica, um
resultado matematico, um teorema de 16gica
etc.), na Cpoca bem consolidado e ao qual
niio estamos dispostos a renunciar.
Para Kuhn, entre os varios tipos de paradigmas, existem tambCm os metafisicos. E
siio precisamente os paradigmas metafisicos
(por exemplo, o mecanicismo cartesiano)
que "informam o cientista sobre as entidades que a natureza condm ou niio contkm,
e sobre o comportamento dessas entidades".
Por sua vez, Lakatos elaborou sua
metodologia dos programas cientificos de
pesquisa em torno da idCia de nucleo tedrico
tornado irrefutavel por "fiat" metodoldgicos. Essencialmente, para Lakatos, a ciincia
niio avanga atravCs de um duelo a dois entre urna teoria e os fatos, e sim atravCs de
desafio entre pel0 menos dois programas
de pesquisa e os fatos. E o que conta C a
progressividade de um programa em relaqiio
a outros, programa que se desenvolve em
torno de um nucleo te6rico irrefuthvel, n5o
sintaticamente (corno queria Popper), mas
por razdes metodologicas: nos protegemos
da refutaqiio o nucleo tebrico, enquanto este
se mostra teorica e empiricamente progressivo, ou seja, enquanto se demonstra mais
fecund0 do que os outros programas.

3oseph Agassi

de pesquisa, e as falsas pretensoes da pseudociincia como o produto acabado"; para
Agassi, "as idkias metafisicas pertencem a
pesquisa cientifica como idCias reguladoras
crucialmente importantes"; e, o mais importante, para ele as metafisicas niio estiio em
absoluto alCm da critica.
Escreve Agassi: "As teorias metafisicas
s5o visdes sobre a natureza das coisas (assim
como a teoria de Faraday do universo como
um campo de forqas) [...I. Em geral, as doutrinas metafisicas niio siio criticiveis assim
como as teorias cientificas; normalmente
n50 ha nenhuma refutagiio e, portanto,
nenhum experimento crucial em metafisica.
Entretanto, pode haver algo semelhante a
um experimento crucial em um procedimento desse tipo. Duas diferentes vis6es
metafisicas apresentam duas interpretaqoes
diversas de um conjunto de fatos conhecidos; cada urna dessas interpretagoes se
desenvolve em urna teoria cientifica, e urna
das teorias cientificas 6 derrotada em um
experimento crucial; a metafisica que esti
por tras da teoria cientifica derrotada perde
seu poder interpretativo, sendo assim abandonada. Esse, portanto, C o mod0 pel0 qual
alguns problemas cientificos s5o relevantes
para a metafisica; e, normalmente, a classe
dos problemas cientificos que apresenta essa
relevincia t que C escolhida para ser estudada". Com efeito, existem problemas mais ou
menos interessantes. E, em geral, o interesse
de um problema 6 determinado precisamente por sua relevincia metafisica.

e a metafisica
como fisica do

~ U ~ M P O

l? K, Feyera6end
e as idkias metafisicas

No ensaio A natureza dos problemas
cientificos e suas rakes na metafisica (1975),
contra aqueles que falam da metafisica como
fisica do passado, Agassi tende a exaltar
algumas metafisicas como fisica do futuro.
Contra Popper, que afirma que se faz
pesquisa para encontrar e comprovar hipoteses altamente comprov~veis,ele observa que
amiude a pesquisa esta voltada para a comprovagiio de hipoteses pouco comprovaveis
ou quase inteiramente n5o comproviveis, ou
seja, hipoteses metafisicamente relevantes;
alCm disso, niio se sente em condiqdes de
incluir a metafisica na n5o-ciincia, juntamente com a pseudociCncia e a superstigzo,
nem de chamar todas essas coisas diversas
como "metafisica"; destaca tambCm que "a
metafisica pode ser vista como um programa

cowo "pavte

essential"

do mktodo empivico

TambCm W. W. Bartley 111, em Teorias
da demarca@o entre cibncia e metafisica
(1968),insistiu no fato de que a irrefutabilidade de urna teoria niio deve ser vista como
vicio, como queria Popper. Escreve Bartley:
"Eu gostaria de explicar e reafirmar essa
idCia observando que, em tais contextos, s5o
altamente desejiveis teorias empiricamente
irrefutaveis -ainda mais desejaveis do que
as provas empiricas. Se nosso objetivo C o
de maximizar a critica i s concepg6es existentes, C substancialmente mais importante
ter urna teoria qualquer ou urna explicag50
alternativa, cientifica ou ngo, que contradiga
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(conflicts)os relatos correntes e mais difundidos da questgo a explicar, do que ter o que
parece ser urna refutaqiio empirica ou um
contra-exemplo da teoria em question.
Essa concepqiio de Bartley, sustentada
tambCm por Agassi, foi mais tarde enfatizada por Paul K. Feyerabend, para quem
o pluralismo te6rico (isto 6, a construgiio
de teorias altenativas 2 teoria em questiio)
pode desenvolver a funqiio de detectar
"fatos" capazes de p6r em dificuldade ou
at6 em crise a teoria vigente; fatos que, de
outra forma, niio estariam disponiveis se tais
alternativas n i o fossem consideradas. AlCm
disso, as alternativas iiteoria vigente servem
precisamente para maximizar o conteudo
de urna teoria, que C sempre avaliada em
relag50 a outras teorias.
Por tudo isso, "a elabora@o de alternativas a opinizo em exame constitui uma
parte essential do mktodo empirico ".
Portanto, como escreve Feyerabend
em Como ser born empirista, para ser bons
empiristas C precis0 produzir mais teorias
metafisicas, tanto para detectar "fatos" que
possam contradizer urna teoria imperante
(fatos que, de outra forma, nHo poderiam
ser encontrados), como para maximizar o
conteudo de urna teoria.

30hn Watki ns
e a metafisica confirm&el

QI R e l a G 6 e s e n t r e idCias rnetafkicas
e ci2ncia

J6 observamos que foram sobretudo
Agassi e Watkins que aprofundaram o tema
das relag6es entre metafisica e ciincia. E ja
dissemos algo sobre Agassi. No que se refere
a John Watkins (de cuja autoria deve-se ver
o escrito Metafisica confirmavel e influente,
1957), podemos resumir os resultados de
suas reflex6es sobre o tema nos seguintes
pontos:
1) A dicotomia cl6ssica empirista
analitico-sinte'tica C super-simplificatbria e
infecunda.
2) E err0 interpretar um juizo a priori
como necessariamente verdadeiro, porque
nbs podemos ter juizos a priori (independentes da experiincia, enquanto irrefutiiveis por
fatos empiricos) que, no entanto, niio sejam
necessariamente verdadeiros.

3) Exemplos de tais juizos a priori e
niio necessarigs siio assertivas metafisicas
como as que expressam o determinismo, o
mecanicismo, as teorias da conservagiio etc.
Trata-se, precisamente, de juizos a priori
no sentido de que sHo empiricamente irrefutaveis e, no entanto, nHo s i o logicamente
necessarios.
4) Geneticamente (e, portanto, historicamente), existem metafisicas que pre-escrevem programas de pesquisas cientificas
e existem tambCm metafisicas que siio
justificaq6es post hoc de teorias cientificas
afirmadas. Enquanto o pensamento cientifico influenciou a metafisica principalmente durante os periodos de consolidaqiio
da ciincia, "as idCias metafisicas influenciaram a especulaqiio cientifica sobretudo
durante os periodos de mudanqas e tens6es
na ciincia".
5 ) Deveriamos substituir a dicotomia
analitico-sintitica pela tricotomia analiticosintitico-a priori nHo necess6ria: os juizos a
priori n i o necessarios s i o os juizos factuais
metafisicos.
6) Esses juizos factuais metafisicos
a priori e niio necessarios podem ter instiincias de confirmaqiio (corno ocorre, por
exemplo, com o determinismo, no qua1
encontramos leis causais), mas n i o podem
ser falsificados (se n i o conseguimos encontrar urna lei causal, C porque niio fomos
capazes de encontra-la, e nHo porque ela
nHo exista). Assim, as idCias metafisicas siio
verificiiveis, mas niio siio falsificaveis. E,
niio sendo falsificiveis, a sua confirmagiio
niio tende a transforma-las em teorias de
natureza empirica.
7 ) As idCias metafisicas a priori e
niio necesshrias podem ser interpretadas
como ordens de mitodo (o determinismo
equivaleria a urna prescriqiio como esta:
"niio abandonar nunca a pesquisa de leis
naturais"; o mecanicismo, pouco mais ou
menos, significaria dizer: "Jamais permitir
que qualidades ocultas, aq6es a distiincia,
transmiss50 instantsnea e qualquer outro
desvio do principio da aqiio por contato figurem entre suas premissas" etc.) Entretanto,
deve-se acentuar o fato de que, embora do
ponto de vista formal niio se possam deduzir
prescrig6es metodol6gicas de descriq6es metafisicas, isso niio significa em absoluto que
estas nHo exerqam seu papel regulador. Elas
podem desempenhar esse papel porque urna
doutrina metafisica pode entrar em colisiio
com certos tipos de hip6teses falsificiveis,
e assim impedir sua construqiio: esse C o
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caso do cartesianismo em relaqiio 5 teoria
de Torricelli ou 5 teoria newtoniana da as50
a distiincia.
8 ) Em esstncia, as doutrinas metafisicas "regulam a construqiio das teorias
empiricas, niio implicando positivamente
alguma teoria empirica especifica, mas
impedindo negativamente certos tipos de
teoria empirica". E isso tambtm ocorre nas
relaq6es entre a metafisica, por urn lado, e
a moral e a politica, por outro: uma doutrina metafisica "niio implica em nenhuma
concepqiio moral ou politica, mas somente
limita as concepqdes morais e politicas abertas ao homem que veja o mundo daquele
modo".
Avaliac60 das teorias metafisicas

No que se refere 5 avaliaqiio das teorias
metafisicas, cumpre observar que:
a) deve-se procurar tornar comprovavel a teoria incomprov6vel e interessante;

6 ) niio 6 precis0 transformar uma
teoria comprovhel, mas que esta em dificuldade, em teoria emasculada e irrefutavel;
c) se t verdade que uma teoria metafisica que gerou ciincia se fortalece com a citncia que gerou, tambtm t verdade que o mesmo conjunto de fatos e leis cientificas pode
ter diversas interpretaq6es metafisicas, raziio
por que a ciincia de uma metafisica niio d i
a essa metafisica autoridade indiscutida;
d ) niio se deve esquecer que, "historicamente, as doutrinas metafisicas desempenharam um papel no interior da citncia
quando desafiaram a teoria existente e
prefiguraram um novo tip0 de teoria".
Concluindo, a metafisica, que em muitos sentidos foi freqiientemente um dos eixos
motores da filosofia, e contra a qua1 niio raramente cientistas, e recentemente tambkm
filosofos, polemizaram de diversas formas,
hoje torna a se impor -e exatamente sobre o
plano epistemologico-at6 como necessciria
d ci&ncia,e, portanto, como urna dimensiio
irrenunciavel do pensamento humano.
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"Porodigmas", "ci&ncionormal" e "comunidade cientifica": o comunidade cientifica
0 instituida pelo 'porodigma", assim corno
umo igreja 6 instituida por um dogma, a
um partido politico por umo ideologio. 0 s
paradigmas s6o modelos de praxis efetiva,
reconhecidoscomo validos s qus d6o origem
a trbdig6es d~ pesquiso cientifica. Exemplos
de poradigmos 560: a ostronomia ptolemaica
(ou a copernicana), 9 optica corpuscular (ou
a ondulat6ria) etc. E dentro de um paradigmo que Q proticado o ci&ncia normal. E o
passogem ds um paradigma (por ~xemplo:
a ostronomia ptolemaico) paro outro (por
exemplo: a astronomia copsrnicana) constitui
umo revolu~60cianti'fico.
Neste ensaio. "ci&ncia normal" sianifica
uma pesquisa esta"elmente fundada sagre um
ou mois resultados alcon<odospela ci&ncio do
passado, aos quais uma comunidada cientifica
particular, por certo periodo de tempo, reconhecs a capacidads de constituir o fundamento
da sua praxis postsrior. Hoje tais pontos firmes
sdo elencados, embora raraments em sua
forma original, pelos manuais cientificos, tanto
slementares como superiores. Esses manuais
expaem o corpo da teoria reconhecida como
v6lida, ilustram muitas ou todak as suas aplica@es coroadas de sucesso e c?nfrontam essas
aplica<6es corn observa@es b experimentos
exsmplares. Antes que esses textos se tornassem populares no inicio do s6culo XIX (e at6 urn
periodo ainda mais recente, no que se refere
bs ci&ncias que apenas h6 pouco alcanpam
um estagio mocluro) muitos famosos cldssicos
da ci&ncia preenchiam tal fungio. A Fi'sica de
Arist6teles, o Rlmogssto de Ptolomeu, os Principia 8 a 6ptico de Newton, a Eletricidode de
Franklin, a Quimica ds Cavoisier s a Geologia de
I@, e muitas outras obras serviram por certo
periodo de tempo para defini~implicitamente
os problemas e os mhtodos legitimos em determinado campo de pesquisas para numsrosas
9era56es de cientistas. Eles estavam em grau
de Fazer isso, pois possuiam em comum duas
caracteristicas: os resultados que apresentavam eram suficientsmente novos para atrair

um grupo estavel de seguidores, afastando-os
de formas de atividade ciantifica que com elas
contrastavam; a, a0 mesmo tempo, estavam
suficientsmente abertos para deixar ao grupo
de cientistas constituidos sobre essas novas
bases a possibilidads de resolver problemas
de todo tipo.
Doravante, para indicar os resultados qua
t&m em comum astas duas caracteristicas, usarei
o termo "paradigmas",que tem uma rela(6o precisa com o termo "ci&ncianormal". Com a escolha
desse termo su quis tornar presente o fato de
qus alguns exemplos de efetiva pr6xis cientifica, reconhecidos como validos - exemplos
que compreendem globalmente leis, teorias,
aplica@es e instrumentos -, fornecem modelos
qus ddo origem a tradi~desparticulares de
pesquisa cientifica corn sua coer&ncia. Estas
sbo as tradi<6es que o historiador descreve
com etiquetas como "astronomia ptolemaica"
(ou "copernicana"), "din8mica aristot6lica" (ou
"nswtoniana"),"optica corpuscular" (ou "bptico
ondulatoria"), s assim por diante. 0 estudo dos
pnradigmas, compreendendo muitos que sBo
amplamente mais especializados do que as que
citamos ha pouco como exemplos ilustrativos,
B o que principalments prepara o estudante
a se tornar membro da comunidade cientifica
particular com a qua1 mais tarde dever6 colaborar. Do momanto qua em tal comunidade ele
encontra cientistas que apreenderam os fundamentos de sua disciplina a partir dos mesmos
moddos concretes, sua atividade sucessiva
raramente suscitard um desacordo aberto em
rela(6o aos principios Fundamentais. Aqueles
cuja pesquisa ss baseia sobre paradigmas
compartilhados pela comunidade cientifica empenham-seem observar as mesmas regras e os
mesmos modelos em sua atividade cientifica.
Esse compromisso e o svidsnte consenso que
sls produz sdo requisites indispansbveis para
uma ci&ncia normal, ou seja, para a g&nese e
para a manuten~bode uma tradi@o particular
de pesquisa. [...I
Se o historiador trapr retrospectivamente
no tempo o desenvolvimento do conhecimento cientifico de qualqusr grupo escolhido de
fen6menos correlacionados entre si, ele tem
probabilidade ds encontrar-se diante de uma
pequena variants do esquema que aqui ilustramos, em refer&ncia6 historia da Rsica optica. 0 s
manuais de fisica de hojs ensinam ao estudante
que a luz 6 constituida de fotons, ou seja, de entidadss da mec8nica qudntica que apresentam
algumas propriedadescaracteristicas das ondos
e outras propriedades caracteristicas das particulas. A pssquisa procede de acordo corn tal
delineamento, ou melhor, de acordo corn a mais
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o paradigma indica como particularmente reveladores, crescendo b medida clue asses fatos
concordam com as previsdss do paradigma, e
orticulando posteriormente o parodigma.
Poucos entre aqueles que ndo estejam
efetivamente empenhados no atividade de
uma ci&ncia madura percebem quanto trabalho
de polimento desse tipo deve continuar a ser
feito dspois da aceita~dode um paradigma, ou
de qua0 fascinante possa ser a execu@o de
semelhante trabalho. E estes pontos devem ser
claramente compreendidos. As opera@es de
polimento constituem a atividade que empenha
a maior parte dos cientistas no decorrer de
toda a sua carreira. Elas constituem aquilo qus
chamo de ci&ncia normal. Uma atividade desse
tipo, examinada de perto, seja como foi fsita
no decorrer d~ historia, seja como & conduzida
nos laborat6rioscontempor6neos, apresenta-se
corno tentativa de f o r p a natureza dentro de
caixinhas pr&-fabricadase relativamenterigidas
fornecidas pelo paradigma. F1 tarefa da ci&ncia
normal nbo &, de fato, a de descobrir novos
gBneros de fendmenos: ao contr6rio. frequentements escapam complstamenteaqueles qus
nbo se poderiam adaptor ao encaixamento. 0 s
cientistas nem s quer pretendem, geralmsnts,
invsntar novas eorias; ao contrdrio, frequsntemente mostram-se intolerantes para com as
Th. S. Huhn,
inventadas por outros. A pesquisa no Bmbito da
fl estrutura das revolu~6sscientFicas.
cihncia normal dirige-se,ao invhs, a articulacdo
daqueles fendmenos e daquelas teorias que j6
foram fornecidas pelo paradigma.
Esses, talvez, sejam os defeitos. R 6rea
da pesquisa em que opera a ci&ncia normal 6,
naturalmente, muito restrita; o empreendimento
que agora estamos discutindo tem um visual
da "cithcia normal"
drasticamente limitado. Mas as rastricbas,
produzidas pela confianp em um paradigma,
8 ci&ncia normal consiste no tentativa
revelam-se essenciais para o desenvolvimento
de realizar as promessas do paradigmo. "19
do ci8ncia. Concentrando a atenq3o sobre um
pesquisa no Brnbito do ci&ncianormoldirgeBmbito restrito de problemas relativamente
se [. ..Id orticuloq50 daqueles fen6menos e
internos, o paradigma obriga os cientistas a
daquelas teorios quejd s60 fornscidos pelo
estudar uma parts da naturGza de mod0 Mo
paradigma".
particularizado e aprofundado, que de outra
forma seria inimaginayel. Por outro lado, a
ci&ncia normal possui um mecanismo interno
0 sucesso de um paradigma - seja el@ que assegura o relaxamento das restric;desque
a analise aristot6lica do movimento, ou o vinculam a pesquisa toda vsz que o paradigma
cdlculo ptolemaico da posiq3o dos planetas, do qua1 elas derivam dsixa de funcionar eficazou o uso da balan~afeito por lavoisier, ou a mente. Nesse momento, os cientistas comqam
matematizac;doque Maxurell realizou do campo a assumir um comportamento diferente, s muda
eletromagn6tico- 6, no inicio, em grande parts, a natureza dos problemas de sun pesquisa.
uma promessa de sucesso que se pode entre- Nesse interim, porhm, durante o period0 em
ver em alguns exemplos escolhidos e ainda que o paradigma tern sucesso, a comunidade
incompletos. A ci&ncia normal consiste na rea- dos especialistos tera resolvido problemasque
Iiza~Bo
dessa promessa, uma reolizo@50obtida seus membros dificilmente tsriam podido imagiestendendo o conhecimento daqueles fatos que nor a ndo teriam jamais enfrentado, caso ndo

elaborada caracterizac;do matematica a partir
da qua1 derivou essa verbaliza@o corrente. Tal
caracterizag30do Iuz 6, porbm, velha de apenas
meio s6culo. Antes qua ela fosse desenvolvida
por Planck, por Einstein e por outros no inicio do
s6culo XX, os textos de fisica ensinavam qua a
luz era um movimento ondulat6rio transversal,
um conceit0 enraizado em um paradigma que
derivava em Oltima andiss dos escritos opticos
de Voung e de Fresnsl do inicio do sbculo XIX.
E, por outro lado, a teoria ondulatoria nbo foi
a primeira a ser abra~adapor quase todos
0s cientistas, cuja atividade se desenvolvia
no campo da 6ptica. Durante o s&culo XVIII, o
paradigma para esse campo foi fornecido psla
dptica nawtoniana, que ensinava qua a IUZ consistia de corpljsculos materiais. Naquele tempo,
os fisicos pesquisavam uma prova da pressdo
exercida pelas particulas luminosas que vinham
se chocar contra corpos sblidos, prova qua ndo
foi pesquisada pelos primairos seguidores da
teoria ondulat6ria.
Essas transforma~des
dos paradigmas do
6ptica fisica constituem revolu~descientificas, e
a passagem sucessiva de um paradigma para
outro por meio da revolu~boforma o esquema
habitual de desenvolvimento de uma cihcia
madura.

r
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tivessam se apoiado no paradigma. E sempre,
pelo menos uma parte dos resultados obtidos
se demonstram permanentes.
Th. S. Kuhn,
R astruturo das revolu~6@s
cientificos.

dos "programes cientificos
de pesquisa"
"17 teoria do gravitag30 de Mluton, a
teoria da relatividade de Einstein, a rnecdnica qudntica, o rnarxisrno e o freudisrno s8o
todos prograrnas de pesquisa, cada urn corn
seu nljcleo caracteristico, que & tenozrnsnte
defendido".
Urnprograrna de pesquisa d progressivo
se "a teoria conduz 6 descoberta de fatos
novos at& ent8o desconhecidos"; ao contrdrio, & regressivo se a teorio deve perssguir
0s fatos.
A luz da rnetodologia dos prograrnos
cientificos de pesquisa, lakatos sustmto
que a histdrio da cidncia refuta tanto Popper
quanto Kuhn: "Nurn exarne ocurado tanto os
experimentos cruciais de Popper corno as
revoly8es de Kuhn aparecern como rnitos:
oquilo que ern geral ocorre 6 que urn prograrna de pesquisa progressivosubstitui urn
regressivo".

Nos 6ltimos anos desenvolvi uma metodologla dos programas clentificos de pasqulsa
que avla a solu~dopara alguns dos problemas que nem Popper nem Kuhn conseguiram
resolver.
Em primeiro lugar, sustento que os grandes resultados cientif~cosndo conslstem de
h~pdtesasrsoladas, e srm de programas de
pesqulsa. R cl&nc~ando Q s~mplesmenteuma
s6r1ede tentatrvas e de erras, de conjecturas
e refuta@as. "Todos os ctsnes sdo broncos" &
uma propasigdo que pode ser falsificada pela
descoberta de um s6 clsne negro. Mas tal caso
de tentatlva e erro nbo pode ser conslderado
nawtonrana, por exemplo, ndo
cl&ncla. R ci&nc~a

Q apenas um conjunto de quatro conjscturas: as

tras leis da mecbnica e a lei de gravita~do.Essas
quatro leis constituem o "nOclsovdo prograrna
newtoniano. Mas esse nucleo 6 tenazmante
protegido pela rsfuta@o por meio d s um
vasto "cinto protator" de hip6tesas auxiliares.
E, o que & ainda mais importante, o prograrna
de pesquisa tambQmtsm uma "hsuristica",ou
seja, um poderoso aparato para a solu~dods
problemas qua, com o auxilio de sofisticadas
tQcnicas matem6ticas, digere as anomalias e as
transforma em evidhncia positiva. Por exsmplo,
se um planeta ndo se move exatamente corno
deveria, o cientista newtoniano controla suas
conjecturas referentes b refrqdo atmosf&rica,
b propagagdo da luz nos tempastades magnbticas, e centenas de outras conjecturas qua
fazem todas parte do prograrna. Para explicar a
anomalia pode tambQminventor um planeta at&
antdo desconhecido s calcular sua posi@o, sua
massa e sua velocidade. Pois bsm, a teoria da
gravitqdo de Newton, a tsoria da relatividade
de Einstein, a mecbnica qu8ntica, o marxismo, o
freudisrno, sdo todos programas de pesquisa,
cada um com seu nljclso caracteristico que 6
tenazmente defendido, cada um com seu mais
flexivel cinto protetor, e coda um com ssu elaborado aparato para rssolver problemas. Cada um
deles, em qualquar est6gio de seu desenvolvimento, apresenta problemas ndo resolvidos
e anomalias ainda nBo assimiladas. Todas as
teorias, nests sentido, nascsm refutadas e morrem refutadas. Mas todas elas s6o igualmente
boas? At6 agora descrsvi as caracteristicas
gerais dos programas de pesquisa. Mas corno
se pode distinguir um programa de pssquisa
cientifico ou progressivode um pseudocientiRco
au regressivo?
Contrariamsnte ao que sustsnta Poppsr,
a diferenga ndo esta no Fato de qua alguns
ainda ndo foram refutados, enquanto outros
j6 foram refutados. Quando Newton publicou
seus Principia, era geralmente sabido que
seu sistema ndo sstava em grau de sxplicar
corretamente sequer o movimento da lua; de
Fato, o movimento da lua refutava Newton.
Kaufmann, ilustre Fisico, refutou a teoria do
relatividade de Einstein no proprio ano em que
ela foi publicado. Mas todos os programas de
pesquisa que admiro tam uma caracteristica em
comum. Todos eles predizem fatos novos, fatos
que ou nBo haviam sido sequer imaginados ou
que haviam at& sido contraditos pelos programas precedentes ou rivais. Em 1686, quando
Newton publicou sua teoria do gravita@o,
havia, por examplo, duas tsorias correntes
em relagio aos cometas. R mais popular era
a que considerava os comstas corno sinais da
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logo atingiria e provocaria o desastrs. Uma
pouco conhecida teoria de Kepler afirrnma
que os cometas eram corpos celestes que se
moviam ao longo de linhas retas. Conforme a
teoria newtoniana, alguns deles descreviam
hipbrboles ou parabolas e jamais retornavarn;
outros se rnoviam ao longo de elipses ordin6
rias. Halley, trabalhando sobre o programa de
Neuton, calculou em base 6 observa@o de urn
breve trecho do parcurso de urn corneta, que
ele retornaria depois de setenta e dois anos;
calculou num instante o momento em que ale
seria de novo visto em um ponto bem definido
do chu. A coisa era incrivel. Mas, setanta e
dois anos depois, quando tanto Newton como
Halley estavam mortos h6 tempo, o cometa
de Halley voltou exatamente do modo corno
fora predito. Do rnesmo modo, os cientistas
newtonianos predisseram a exist&ncia e o
movimento exato de pequsnos planetas qua
jamais haviam sido obsewados antes. Ou
entdo, tomemos o prograrna de Einstein. Este
programa fez a surpreendente predi<dode qua,
se for medida a distBncia entre duas estrelas
durante a noite e se for rnedida depois durante
o dia (quando elas sdo visiveis durante urn
eclipse do sol), as duas rnedidas resultardo
diferentes. Ningubrn jarnais havia pensado em
fazer tal observa<60 antes do programa de
Einstein. Assim, em urn prograrna da pesquisa
progressivo, a teoria leva a descobsrta de
fatos novos at& o momento desconhecidos.
Nos prograrnas de pesquisa regressivos, ao
contrClrio, as teorias sdo inventadas apenas
com o fim de acolher os fatos conhecjdos. Por
exemplo, o marxismo por acaso predisse talvez
um fato novo e surpreendente com sucesso?
Nunca! Em vez disso, fez farnosos predi$bes
falidas. Predisse o ernpobrecimento absoluto
da classe operdria. Predisse que a prirneira
revolu<dosocialista taria lugar nos sociedades
industrialmente mais desenvolvidas. Predisse
que n6o seriam realizadas revolu~besnas sociedades socialistas. Predisse que ndo haveria
nenhurn conflito de intaresses entre os paisas
socialistas. Assim, as primairas prsdi@ss do
marxismo eram ousadas e surpreendentes, mas
faliram. 0 s marxistas explicaram todas essas
fal&ncias. Explicaram a melhoria dos padrbes
de vida da classe operbria por rnaio de urna
teoria do imperialismo; explicaram tambbrn por
que a primeira revolu<dosocialista teve lugar
na Rksia industrialmente atrasada. "Explicaram" o 1953 de Berlim, o 1956 de Rudapeste
e o 1968 de Praga. "Explicaram" o conflito
russo-chin&. Mas suas teorias auxiliares erarn
todas inventadas com o bom senso do depois,
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para protegar dos fatos a teoria marxista. 0
programa newtoniano Ievou a Fatos novos; o
marxista perrnaneceu atr6s em relaq5o a eles
e correu velozrnsnte para alcan~a-10s.
Resumindo, o trqo distintivo do progresso empirico ndo sdo as veriFica@es banais:
Popper tem razdo quando afirma que ha miIhbss. Por rnais que frequenternante se repita,
o fato de que as psdras, se deixadas livres,
caern para a terra, sem d6vida nbo represent0
urn sucesso para a teoria newtoniana. Mas
as assim charnadas "refuta~bes"n60 sbo,
como predisse Popper, o trqo distintivo do
insucesso empirico, porqus todos os programas crescem em um oceano permanents ds
anornaiias. 0 qua realrnente conta sdo as
pradi<bes surpreendentes, inesperadas e
espetacularas: algumas debs sdo suFicientas
para fazer pender a balanp, e quando a tsoria psrrnanece atras, em rela@o aos fatos,
estamos lidando com miseros prograrnas de
pesquisa regressivos.
Pois bem, como ocorrern as ravolu~bes
cientificas? Se tiverrnos dois programas de
pesquisa rivais dos quais urn & progressivo,
enquanto o outro 6 regr~ssivo,os cientistos
tendem a aderir ao programa progressivo.
Esta & a base racional das revolu~descientificas. Mas enquanto 6 uma questdo de
honsstidade intelactual semprs tornar pljblico o quadro do situa@o, n6o & de rnodo
nanhum desonesto aderir a urn prograrna
regressivo e procurar transforma-lo em um
prograrna progressivo.
Diferentemente de Popper, a metodologin
dos programas cisntificos de pesquisa ndo
oferece uma racionalidade instantenea. 0 s
programas nascentes devem ser tratados corn
indulg&ncia: podern passar dec&nios para que
um prograrna decole e se torne empiricamente
progressivo. R critica n60 consists, como para
Popper, em um rapido abatimento por m i o
da refutq6o. A critica irnportante 6 sempre
construtiva: ndo ha refuta<bessem urna teoria
melhor. Kuhn erra quando pensa que as revolugbes cientificas sdo imprevistas e irracionais
m u d a n p de pontos de vista. A histaria da
ci&ncia refuta tanto Popper corno Kuhn: a um
exam@acurado tanto 0s experimentos cruciais
de Popper como as revolu~besde Kuhn aparecam corno mitos: aquilo qua ern geral acontsce
6 que urn prograrna de pasquisa progressivo
substitui urn regressivo.
0 problerna da dernarca@o entre ci&ncia
e pseudoci&ncia tem implica<des importantes
tarnbhm para a institucionaliza~60
do critica. A
teoria de Copbrnico foi proscrita em 1616 pela
lgreja catolica como pseudocientifica. Foi tirada
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do hdex em 1820 porque naquele momento
a lgreja acredrtava qua os fatos a tlvessem
demonstrado e qua, por ISSO, ela trvesse se
tornado crentifrca. 0 Comrt& central do Partrdo
Comun~stasovr&trco em 1949 declarou como
pssudoc~entifrcaa gsn5t1cade Mendsl a mandou seus sustentadores, como o acad&m~co
Vov~lov,morrer nos campos de concentrqdo.
Dspors do assassinlo ds Vavrlov a genbtlca
mendelrana for reabrlrtada; mas o drrerto do
Partrdo ds decrdrr aqu~loque & c~entifrcoe
publlc6vel e aqurlo que 5 pseudoc~entifrcoe
punivel for mantldo.
Tamb&m o novo establishment lrberal no
Ocrdsnte exerce o d m t o de n q a r lrberdadeda
palavra dquela que consrdera pseudocr&ncra,
como se vlu por ocasrdo do debate sobre a
ra5a e a rntelrg6ncro Todos esses juizos foram
~nevrtavelmentebaseados sobre um cr~t&rro
de demarca@o de algum trpo. por lsso que
o problema da demarcoq3o entre cl&ncra e
pseudocr6ncra n6o & um pseudoproblema para
f116sofosde saldo ele tem lmportantes rmplrca66es em campo &trco e politrco.

<

o anarquismo
0anarquismo epistemol6gico Q a concep@o exposto por Feyerabend no tr~cho
seguinte, tirodo de Contra o m5todo. Feyerobend estd persuadido que memo a mais
liberal s mois r~firradametodologion60 esta
em grou de dar conto daquslo que 8 o historia efetiva do ci&ncio. "IV6o hd uma norma
particular[...]que ndo tenha sido violado om
olguma circunstdncio [...] hd sempre circunstdncias nos quais Q oportuno n6o so ignorar
o normo, mas adotar seu oposto".

0 ensolo segurnte [Contra o mdtodo] FOI
escrrto
no conv~qdode que o anarquismo, mesR rnstodolog~a
dos progromas asntihcos mo que n60 seja talvez a f~losofrapolitica mas
ds pesqu~sa, atraente, 5 sem dljvrda um excelente rem&d~o
em Escr~toshlosohcos I. para a ep~stemologiae para a hlosoho do ci&cio Ndo 6 d~ficrlencontrar a razdo d~sso.
A hrst6r1aem geral, a h~stor~a
das revolu~ 6 e em
s part~ular,5 sempre mars rrca da conte6do, mars varrada, mars mult~lateral,mars vrva,
mars "astuta" do que possam rmaglnar tanto o
melhor hrstorrador como o melhor metodologo. A
hrstorrn & rlca de casos e conjunturas e currosas
justapos1~6es
de eventos, e nos demonstra a
complex~dadeda muta5do humana e o cardter
rmpred~ziveldas consequ8ncras 6lt1masde todo
ato determrnado ou decrs6o de seres humanos.
Devemoscrer verdaderramente que as rqras rng&nuase s~mpllstas,
que os metod6logos tomm
como seu gura, possam dar raz6o de tal "labrrrnto
E ndo 6 claro que pode partlopar
de 1ntera<6es"?
com sucesso de um processo d e s t ~
g8nero apenos um oportunlstasem escnjpulosqua ndo esteja hgado a alguma frlosoha part~ular,e que adota em todo caso o procsd~mentoque Ihe parqa
o mars oportuno na crrcunstdnc~aprtrcular? I...]
6 possir~el,obvramente, srmplrhcar o melo
em que um crentrsta trabalha srmplrflcando
ssus protagonlstas. A h~storrada cr&ncra, em
defrnltrvo, n60 consta apenas de fatos a de
conclus8es trradas de fatos. €la contQm tamb5m rdhlas, 1nterpreta56esde fatos, problemas
cr~adospor rnterpretac;6escontrastantes, erros,
s asslm por dlante. Se exam~narmosas colsas
mars a fundo, encontraremos at5 que a cl&ncra
I. Lclkatos.
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ndo conhece "maros fatos", mas que os "fatos"
que entram em nosso conhecimento sdo j6
vistos de certo modo, e sdo por isso essencialmente ideacionais. Rssim estando as coisas, a
historio da ci6ncia ser6 igualmente complexa,
caotica, cheia de erros e d~vertidaquanto as
idbias que contbm, e estas idbias por sun vez
serdo igualmente complexas, caoticas, cheias
de erros e divertidas quanto a mente daqueles
qua as inventaram. Inversamente, um pouco
da lavagem cerebral ter6 o efe~tode tornar a
historia da ci&ncia mais opaca, mais simples,
mais uniforms, mais "objetiva"e mais facilmente
acessivel a um tratamento que esteja fundado
sobrs regras rigidas e imut6veis.
R id6ia de urn mCtodo que contenha
principios firmes, imut6veis e absolutamente
vinculantes como guia na atividade cientif~case
embate em dificuldades consider6vais quando
6 posta em confront0 com os resultados da
pesquisa historica. Com efeito, julgamos que
ndo h6 uma norma particular, por mais plausivel
e por mais solidamente enroizada no epistemologia, qua ndo tanha sido violada em alguma
circunstdncia. Torna-se evidente tambhm que
tais viola@ss ndo sdo eventos acidentais, que
ndo sdo o resultado de um saber insuficiente
ou de desatenq3es que teriam pod~doser evitadas. Ro contrdrio, vemos qua tais violaq3es
sdo necess6rias para o progresso c~entifico.
Corn efeito, uma entre as caracteristicas que
mais impressionam das recentes discussdes
sobre a historia e sobre a filosofia da cihcia &
a tomoda de consci&nciodo fclto de que eventos
s dasanvolvimentoscomo a inven<dodo atomismo na antiguidade, a revolu@o copernicana, o
advent0 do teoria at6mica moderna (teoria cinQtica; teoria do dispersdo; estereoquimica; teoria
qudntica), o gradual emergir da teoria ondulatoria da luz verificaram-se apenas porque alguns
pensadores ou dscidiram n6o deixar-sevincular
por certas normas matodolog~cas"obvias", ou
porqus involuntoriamente as violaram.
Essa liberdade de a ~ d o repito,
,
n6o &
apenas um foto dcl historia do cihncia. lsso 6
tdo razo6vel quanto obso/utamentenecessdrio
para o crescimento do saber. Mais especificamente, pode-se demonstrar o seguinte: dado
uma norma qualquer, por mais "fundamental"ou
"necess6riaMela seja para a cihncia, h6 sempre
circunst6ncias nos quais 6 oportuno ndo so ignorar a norrna, mas adotar seu oposto. Por exemplo, h6 circunstdncias nas quais 6 aconselh6vel
introduzir, elaborar e defender hipoteses od
hoc, ou hipoteses que contrad~gamresultados
exparimentois bem estabelecidos e universalmente aceitos, ou hipoteses cujo conteudo seja
rnenor em rela<doao das hipoteses alternativas

existentas e adaquadas empiricamente, ou entdo ainda hipoteses autocontraditoriasetc.
Hd at6 mesmo circunstdncias - as quais
se verificam at6 com muita Frequhncia- em que
o rclcioci'nio perde seu aspecto orientado para
o futuro, tornando-se 0th um impasse para o
progresso".
P. K. Feysmbend,
Contro o mQtodo.

Paul Feyerabend.

El Em que consiste

umcr "tradi#io de pesquisa"

Em suo mstodologia dos trodig6es ds
pasquisa, laudon faz o racionolidade depsnder do progresso qus Q realizodo. "Ssgundo
esta rninha parspsctivo, Fazer uma escolha
rac~onal6 fazer escolhas que realizam progresso, ou ssja, que fclzsm crsscsr o copacidode de resolverproblsmos, possuido pelas
teorios qus acaitamos". € rocional sscolhsr a
teorio que no 6poco resolvs mais problemas
e os prob/emasno bpoca mais importontes.
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0que vale como boa razdo na ci&ncia?
Para respondsr a esta pargunto, dsvsmos
Isvar sm considera~doos objstivos da ci&ncia.
Corn efeito, ss podemos mostrar qus Fazer uma
coisa am vez de outra Isva a rsalizagdo dos objetivos da ci&ncia, sstamos am grau ds mostrar
qus 6 razo6vsl fazer uma coisa, e & ndo razoavel
fazer outra dentro do contexto do ci&ncia.
Procurei sustsntar que o fim cognitive
6nico e mais gsrd do ci&ncia & o de rssolvsr
problsmas. Sustentsi qua a maximizaq3o dos
problemas ampiricos que estamos em grau
de rssolvsr s a minimiza@o dos problsmas
anormais s conceituais qua fazemos nascer no
decurso dos processos ds tsorizag60 sbo a razoo ds ssrda ci&nciacomo atividade cognitiva.
Sustsntei qus toda tradi~dode pssquisa qus
estd em grau ds realizar ssss procssso atrav8s
do tempo & realizadorade progrssso. Ssgua-se
dai que o modo principal ds ser cientificamsnte
razodvd ou racional 6 d~fazsr todo o possivsl
paro maximizer o progr~ssorsolizdvs/ pdos
tradigbss de pssquisa cisntifica.
Ests modo de propor as coisas faz psnsar
que a racionalidads consists em acsitar as
melhores tradiQ3ss ds pssquisa que estsjam
disponiveis. Mas disso derivam tamb&m outras
componsntes do racionalidade.
0modelo qus delinssi, por exsmplo, faz
pensar qua o debate cisntifico & racional nos
limites sm qus importa urna discussdo dos problemas empiricos s concsituais que sbo gerados
pslas tsorias e pelas tradi<dssda pssquisa.
Rssim, em contrasts com tudo o que
comuments se cr&, pods ser razoClvel mover
objegdss filosoficas s rsligiosas contra uma
teoria particular ou uma tradigdo ds pssquisa
particular, se sstas estbo am contrasts com urna
parts bem consolidado de nossa visbo gaol do
mundo, mssmo qus ss trots de uma visbo do
mundo que nbo & "cisntifica"no sentido comum
do palavra.
0 modelo por mim proposto diz que a
avaliagbo racional ds uma teoria ou ds uma
tradi~bods pesquisa implica nscessariaments
a andlise dos problemas empiricos qus sla
resolve, e dos problemas concsituais e anormais que ela gera. Por fim els insists que toda
avaliagbo da racionalidade que pode hover no
aceitagbo de uma tsoria particular ou tradi~do
de pesquisa 6 tr& vezes relativa: & rslativa
ds teorias (ou tradigbes de pesquisa) rivais s
contempor6neas; 6 relativa 6s doutrinas mais
difundidas qua ss referem b detsrminaC60 ds
uma teoria; e 6 rslativa as teorias precedsntes
dentro da mesma tradi~bode pesquisa.
Ao sustsntar esse tipo de aproximagbo da
ci&ncia, eu propositalments separei questdes

que at& hojs estiveram estreitamente implicadas entre si. Ds modo sspecifico, comumente
se sustentou qus toda determinagdo, ou da
racionalidadeou do progresso cientifico, esteja
insvitavelmsnte ligada a quest60 da verdade
das teorias cisntificas. Comumente sa diz que a
racionalidads consists em aceitar as assergbes
que se refsram ao mundo, qua temos boas raz6es para consideror vsrdadeiras. Por sua vez,
o progresso & visto comuments como o alcance
sucessivo ds vsrdade, por meio de um process0
de aproximagbo s ds autocorreq30. De minha
parts, eu invertaria ssts ponto de vista s faria
a racionalidade dspsnder do progresso que
& rsalizado. Ssgundo esta minha perspectiva,
fazsr uma sscolho racional Q fazw escolhos
qus realizom progrssso, ou seja, que fazem
crsscer a capacidads de resolver problemas,
possuida pslas tsorias que acaitamos. Mas,
ligando desse mod0 a racionalidade ao progresso, sustsnto qua podemos ter uma teoria
do racionalidade, ssm prassupor nada sobre a
vsracidads ou vsrossimilhanga das teorias que
julgamos rac~onaisou irracionais.
Ss ssts ssforgo de falar da cognoscibilidads do conhecimsnto cientifico, sem ligd-la
6s prstsns6es de vsrdade ds tal conhecimento,
parece estranho, basta Ievar em consideragbo
as circunstBncias qua motivaram este mod0 de
enfrsntar o problsma. D a d a o tempo de Parmenides s de Platdo, filosofos e cientistas procuraram justificar a ci&nciacomo um empreendimento
de pssquisa da vsrdads. Todos esses esforgos
faliram porqus ningubm foi capaz de demonstrar qus um sistema como a ci&ncia, com os
m&todos qua tern b sua disposigbo, possa ser
garantido como capaz de alcangar a "verdade"
em brave tempo ou dspois de longo esforgo.
Sa a racionolidads consists em crer apenas naquilo qua podemos razoovslm~nt~
presumirque
s se dsfinimos o "verdad~"
no
s ~ j v~rdodeiro,
a
significado cldssico e n8o pragmdtico, a cihncia
& s psrmanecerd sempre irracional.
Percebendo esss dilema, alguns fil6sofos
(principalmsnte Peirce, Popper e Reichenbach)
procuraram ligar a racionalidade cientifica d
verdade de modos divsrsos; ales disseram que,
embora nossas tsorias atuais nbo sejam nem
vsrdadeiras nem provaveis, elas sbo aproximag6ss da verdade, mais notdveis do que tenham
sido as teorias precedantas.
Tal modo de sntsnder as coisas dd escassas consola~das,porqus ningubm jamais foi
capaz de dizer o que possa significar estar mais
proximo da verdads, quando 1360se indicam os
critbrios para dsterminar como & possivsl calcular sssa proximidads. Portanto, se o progresso
cisntifico consists em uma s&rie de tsorias, que
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representem uma aproximo@o sempre maior da
verdade, ndo se pode demonstrar que a ciQncia
realiza progressos. Mas, se aceitarmos o intento
seguido no presents ensaio e aceitarmos o
ponto de vista, segundo o qua1 a ciQncia 6 um
sistema de pesquisas ordenadas t~soluq3o de
problemas, se nos colocarmos na perspectiva
segundo a qua1 o progresso cientifico consiste
na solu~dode urn crescente nljmero de problemas importantes, se tornarmos nossa a tese
de que a racionalidade consiste em efetuar
escolhas que maximizam o progresso cientifico,
entdo estaremos em grau de mostrar se, e at6
que ponto, a ci8ncia em geral e as ciQncias
especificasem particular constituem um sistema
racional em ato de progredir.
0 prqo que devemos pagar para esta
aproxima~dopode parecer para alguns muito
alto, porque se trata de expor-se b eventualidade de assinar, como realizadoras deste progresso e racionais, teorias que no fim resultam
falsas (supondo, obviamente, qua se possa em
algum caso comprovar de mod0 peremptorio
que uma teoria Q falsa). Essa conclusdo ndo
deve nos desanimar. A maioria das teorias
passadasda ciQnciaj6 estdo sob a suspeita de
serem falsas, e devemos presumir qua tamb6m
as teorias atuais da ci8ncia acabardo par cair
sob a mesma suspeita. Mas a falsidade presumivel das teorias cientificas e das tradi(6es de
pesquisa ndo torna a ciQncia irracional, nem a
exclui do progresso.
0 modelo que aqui 8 discutido oferece os
meios para mostrar como, embora admitindo o
fato de que toda teoria da ciQncia pode bem
ser falsa, a ci8ncia results um empreendimento digno de ser realizado e intelectualmente
significativo. Haverd pessoas que moverdo a
acusa<do de fazer aqui urn instrumentalismo
descarado, do qua1seja dedutivel que a ciQncia
& urn conjunto vazio de simbolos e de sons,

qua ndo tem nada que exprima "o mundo real"
e a "verdade". Tal interpreta~dondo capta o
sinal. No modelo que apresentei ndo ha nada
que exclua a possibilidade de qua para tudo
aquilo que sabemos, as teorias cientificas sejam
verdadeiras; ela ndo exclui a possibilidade de
que o conhecimento cientifico, corn o passar
do tempo, se tenha aproximado sempre mais
da verdade. Nem h6 nada, em tudo o que su
disse, que exclua uma interpreta@o plenamente
"realists" do empreendimento cientifico. Mas a
minha tese & de que nos, ao que nos parece,
ndo temos nenhum mod0 de saber corn certeza
(ou pelo menos com boa esperanp de ndo error), que a ciQncia Q verdadeira ou provdvel, ou
est6 se aproximando do verdade. 0alcance de
tal certeza ou tal aproxima<dodo verdade sdo
ut6picos no sentido literal de qua ndo podemos
jamais verificar seu alcance. Propor-se coisas
desse t i p como fins da pesquisa cientifica pode
ser algo de nobre e de edificante para aqueles
que encontram alegria na frustra<bode aspirar
bquilo a que jamais podem chegar, embora
sabendo-o bem; mas esses fins ndo sdo muito
ljteis se nossa inten<dofor a de explicar como as
teorias cientificas sdo ou devam ser avaliadas.
A funcionalidade do modelo por mim proposto 6 seu valor maior. Em linha de principio,
podemos comprovar se nossas taorias atuais
resolvem mais problemas importantes do que
resolveriam trinta ou cem anos atrds. Se fornos
obrigados a tornar menos fortes as no~6esde
racionalidade e de progresso, para alcanc;ar
este objetivo, estamos agora pelo menos
em grau de decidir se a cihncia Q racional e
progrids; tal decisdo, porbm, seria impossivel
para nos, se nos mantivQssemos ligados aos
nexos cl6ssicos existentes entre o progresso,
a racionalidade e a verdade.
I.
Laudan,
0 procpsso cientifico.
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GRANDES
PROTAGONISTAS
DA FILOSOFIA TEORICA
AMERICANA

"No meu naturalism0 na"o reconhe~onenhuma
verdade mais elevada do que a fornecida ou pesquisada pela c i h c i a ".
Willard van Orman Quine
"A solidariedade na"o e descoberta com a reflexa"~;
ela e procurada tornando-se mais sensiveis ao
sofrimento e humilha@o particulares suportados
por outras pessoas desconhecidas".
Richard Rorty
"N8o vejo nada neste seculo que me f a ~ desejar
a
endeusar o homem ".
Hilary Putnam
"Nada pode ser justificado; toda coisa pode ser
criticada".
William Bartley
"A psicanalise neste momento na"o esta bem de
saude, pelo menos no que se refere a seus fundamentos clinicos".
Adolf Grijnbaum
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&andes protagonistas

I. Willard van Orman Quine:
teoria

comportamental do significado,
holismo metodolbgico

Willard van Orman Quine - o mais importante filosofo americano da segunda metade do seculo XX - foi professor em Harvard desde o primeiro pos- uerra
ate 1978. Entre suas obras devemos lembrar: Dois dogmas do empirismo 1951);
De um ponto de vista logico (1953); Palavra e objeto (1960); A relatividade ontoldgica e outros ensaios (1969). Justamente o ensaio Dois dogmas
do empirismo 4 uma das pedras angulares da filosofia pbs-neo- osdois dogmas
positivista.
da experiencia
0 primeiro dogma do empirismo, segundo Quine, e a presu- -+§ 7-3
mida distin@o entre verdades analiticas (as que se baseariam no
significado dos termos e n8o sobre dados de fato) e verdades sintdticas (as que se
fundariam sobre dados de fato).
0 segundo dogma do empirismo e individuado por Quine no reducionisrno
radical, isto 6, na ideia de que "toda proposiq80 que tem significado e passive1de
ser traduzida em uma proposiq80 (verdadeira ou falsa que seja) sobre experi4ncias
imediatas".

?

* As verdades analiticas dividem-se em duas classes: a classe de proposiqbes
cuja verdade depende unicamente da forma Idgica (por exemplo: "Nenhum homem
n l o casado 6 casado"; substituindo os termos n l o 16gicos
- - "homem", "casado"
com outros termos - por exemplo: "gato" e "negro" -, a proposi$%opermanece
verdadeira); e a classe de proposi~bes
consideradasanallticas com base na sinonimia
dos termos n%oIbgicos que nela ocorrem. Exemplo: "Nenhum
solteiro e casado". Pois bem, para poder declarar a analiticidade 0
de tal proposiqlo devemos antes verificar a sinonimia - ou seja, desmoronamento
do primeiro
a igualdade de significado - entre "solteiro" e "nao casado".
Mas, de que mod0 conseguimos descobrir que "solteiro" e dogma
definido como "homem n8o casado"? Quem o definiu assim, e - + § 4
quando? Devemos talvez recorrer ao dicionario mais proximo,
e aceitar como lei os registros do lexicbgrafo? N8o e de fato t%osimples traqar a
distin~8oentre proposi$besanaliticas e proposiqbes sinteticas. Que isso possa ser
feito 4 "um dogma n8o empirico dos empiristas, um artigo metafisico de fen.
Depois se diz que as proposiqbes sinteticas se refeririam a experidncias contingentes, enquanto as analiticas seriam vdlidas fossem quais fossem os dados da
experidncia. Mas tambem aqui e preciso estar atentos: podemos imunizar da expe-

-
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ribcia contraria qualquer proposi~iiofactual; e, "em sentido contrario, nenhuma
proposi@o e imune [...I de corregbes".

0 segundo dogma - o dogma do reducionismo radical - afirma que a cada
proposi~Hosintetica esta associada uma e uma h i c a esfera de possiveis eventos
sensoriais; e isso equivale a dizer que seria possivel enfraquecer ou confirmar cada
proposi@o, tomada em SI e isolada das outras. Quine nega resolutamente tal tese pela raziio de que "nossas proposi~bessobre o
o
&moronamento
mundo externo se submetem ao tribunal da experiencia sensivel
do segundo
nao individualmente, mas apenas como um conjunto solido".
dogma
Em suma: "A unidade de medida da significincia empirica e
e a proposta
toda a ciencia em sua globalidade"; "a ci&nciaem sua globalidade
do holismo
6 como um campo de forsa cujos pontos-limites60 a experi@ncian.
metodo16gic0
TaI concep@o, ja adiantada por Duhem - ao qua1 Quine remete-se
-+3 5-7
explicitamente - chama-se holismo metodologico.

* Ao holismo metodologico serve como contrapeso o holismo semdntico. Um
dos ndcleosteoricos de Palavra e objeto e a teoria comportamental do significado.
Quine esclarece essa teoria com a ideia de traduqiio radical.
Um linguista deve traduzir a partir da lingua de um povo que
A tradug.30
ate aquele momento permaneceu estranho a nossa civiliza@o.

Ho podia war dicionarios
comportamento do indie procurou descobrir sua
nos dizemos "coelho".

inaqso da traduqao: se nao ha
possivel remeter-se a criterios
@o. " N ~ oha nada no signiomportamento"; a tradusao continua indeterminada
a do reducionismo, a teoria
nto mental da tradu-
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A vida e as obras

Willard van Orman Quine (19082000), o mais importante fil6sofo americano da segunda metade do sCculo XX,
nasceu em Akron, em Ohio. Nos anos
1926-1930 freqiienta o Oberlin College,
onde, em 1930, se diploma em matemitica;
em 1932 consegue em Harvard o doutorado
em filosofia sob a orientagio de Alfred N.
Whitehead. Ainda em 1932 Quine vai para
a Europa. Primeiro em Viena - onde participa dos encontros do Wiener Kreis - e
depois em Praga, onde conhece seu "grande
mestre", Rudolf Carnap, ainda que n i o
devamos esquecer a influhcia que Dewey
e Lewis tiveram em seu pensamento. "Naqueles anos -confessa Quine -tornei-me
uma espicie de 'devoto' de sua [de Carnap]
filosofia, da qua1 a seguir senti a necessidade
de me afastar. TambCm ele depois se desviou
de suas posigdes iniciais, mas delas nos
destacamos em modos e direqdes diversas".
Em Praga Quine encontra Philipp Frank;
ainda em Viena Moritz Schlick, Friedrich
Waismann e Kurt Godel. Foi justamente
Quine um dos intelectuais americanos que
se empenharam em levar para os Estados
Unidos os filosofos europeus que fugiam
diante do avango do nazismo. Quine records: "A partir da metade da dCcada de
1930, Carnap comeqou a pertencer a esta
metade do mundo. Tarski chegou em 1939,
e encontramos para ele um posto no City
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College de New York. Anos memoriveis,
os de,1938 a 1941.
E em 1938 que Quine comega a ensinar
em Harvard. Durante a ultima guerra se
arrolou voluntario como oficial da Marinha: "Eu pensava que a cultura ocidental
estivesse A beira do colapso, e que meu
interesse principal, a filosofia da 16gica,
podia ser posto & parte. Por tris anos n i o
li de fato uma s6 linha de filosofia nem de
16gica". Depois da guerra, Quine ensinou
filosofia em Harvard, at6 1978. As obras
mais significativas de Quine sio: Dois dogmas d o empirismo (1951);De u m ponto de
vista ldgico (1953), antologia de ensaios;
Me'todos da Mgica (1959); Palavra e objeto
(1960); 0 s caminhos d o paradoxo e outros
ensaios (1966);A relatividade ontoldgica e
outros ensaios (1969) Quidditates (1987).
De 1985 t sua autobiografia (The time o f m y
life), um livro de cerca de 500 paginas.

0primeiro dogma
do empirismo:
a distinC6o entre
"a~aIiti~o"e"sint&tico"

0 volume Dois dogmas do empirismo
C um dos pontos cardeais da filosofia p6sneopositivista. Quine afirma que o primeiro
dogma do empirismo C o de "urna presumida discriminagio" entre verdades que
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entiio", "e" etc.). Sua verdade niio depende
de situagoes de fato ou do "significado" dos
termos: depende unicamente de sua forma
ldgica. E em casos desse tip0 falar de proposiq6es analiticas niio comporta, substancialmente, dificuldades. A situaqiio, porCm,
muda quando examinamos a segunda classe
de proposiq6es consideradas analiticas. Eis
um exemplo de proposiqiio desta segunda
classe: "Nenhum solteiro C casado". Pois
bem, para poder declarar a analiticidade
de tal proposiqiio, deveriamos conferir a sinonimia, ou seja, a igualdade de significado
entre "solteiro" e "niio casado".

M a s que tipo de coisas

she os significados?

Willard van Orman Quine,
cri'tico de teses fundamentais do neopositivismo,
sustenta uma conceppio holistica
dos controles das teorias cientificas
e u m naturalismo em que niio reconhece verdades
mais eleuadas do que as fornecidas pela cidncia.

seriam analiticas por causa do fato de que
se baseariam sobre o significado de termos
e nHo sobre dados de fato, e verdades que
seriam sinteticas enquanto se fundariam
sobre dados de fato. Tal dogma, abraqado
pelos neopositivistas vienenses, encontra
seus antecedentes na distingiio kantiana
entre verdades analiticas e verdades sintiticas; na demarcaqiio proposta por Leibniz
entre verdades de raziio e verdades de fato;
ou ainda na distinqiio de Hume entre ligaq6es de idCias de um lado e dados de fato
do outro. Em todo caso, observa Quine, as
proposig8es que, por geral proclamaqio dos
filosofos, siio analiticas, estiio ao alcance da
miio e se dividem em duas classes. A primeira classe C constituida pelas verdades ldgicas.
Um exemplo de tais verdades 6 o seguinte:
"Nenhum homem niio casado C casado".
Esta proposiqiio permanece verdadeira
para toda possivel interpretagiio diferente
dos termos que a compdem ("homem" e
"casado" substituidos, por exemplo, com
"gato" e "preto"), que niio sejam as particulas logicas ("nenhum", "niio", "se ...

A respeito de "significado", Quine observa que significar C diferente de denotar.
0 exemplo famoso de Frege nos diz que
"estrela da tarde" e "estrela da manhii"
denotam a mesma coisa, embora com significados diversos; algo analog0 temos no
exemplo de Bertrand Russell quando fala de
"Scott" e do "autor do Wawerley": as duas
express6es ttm significado diferente, mas
denotam a mesma pessoa. Da mesma forma,
"termos gerais como 'criatura com coragiio'
e 'criatura com rins' [...I tcm talvez a mesma
extensiio, mas sem duvda um significado
diferente". Mas -pergunta-se Quine -que
tip0 de coisas siio os significados? A realidade - responde ele - C que o conceito
aristotClico de essincia i "o precursor do
conceito modern0 de intensiio ou significado
[...I. Conforme Aristbteles, as coisas tinham
esstncias; mas apenas uma forma lingiiistica
tem um significado. 0 significado i aquilo
que a esstncia se torna quando se separa do
objeto de refercncia para deslocar-se para o
vocabulo". E se as coisas assim procedem,
entiio C claro que "0s significados em si,
como obscuras entidades intermediirias,
podem muito bem ser abandonados".
fal~ncia
das tentativas
dirigidas a d i ~ t i n ~ u i r
entre proposi+zs ancaliticas

e proposi+es

sintkticas

A este ponto, porCm, se fugirmos do
"reino", ou melhor, do "p2ntano7' dos sig-
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a tarefa de encontrar urna chave para caracterizar de mod0 satisfatorio a sinonimia
a fim de perceber a analiticidade das proposigdes da que chamamos segunda classe.
Quine examina as diversas tentativas feitas
com tal objetivo (tentativas que viram a
soluqiio do problema da sinonimia na defini@o, no principio de substituibilidade
reciproca salva veritate ou em outras propostas especificas de Carnap), e o resultado
desta sua analise C que tais tentativas siio
substancialmente insatisfatorias enquanto
consistem de argumentaqdes circulares nas
quais se pressupde aquilo que se deveria
demonstrar. Apenas para exemplificar,
consideremos a proposta daqueles que
acham confortante - afirma Quine - dizer que as proposigdes analiticas da segunda classe ("Nenhum solteiro C casado") se
reduzem i s da primeira classe (as verdades
logicas corno: "Nenhum homem niio casado C casado") por meio de defini~Ges,em
nosso caso definindo 'solteiro' como 'homem niio casado'. Quine, a este ponto, se
pergunta: "[ ...I de que mod0 conseguimos
descobrir que 'solteiro' C definido como
'homem niio casado'? Quem o definiu
assim, e quando? Devemos talvez recorrer ao dicionario mais proximo, e aceitar
como lei a formulagiio do lexicografo?
Isso significaria dizer verdadeiramente
p6r o carro diante dos bois. 0 lexicografo C um cientista empirico, cuja tarefa C
a de registrar fatos que o precedem; e se
ele registra 'solteiro' como 'homem n5o
casado', isto C porque ele cr& que haja
urna relagiio de sinonimia entre as duas
formas linguisticas, relagiio implicita ou
no uso corrente geral ou em urna acepgiio
particular de certos usos anteriores a seu
trabalho. Mas a noqiio de sinonimia aqui
pressuposta deve ainda ser esclarecida, e
esclarecida presumivelmente em termos de
comportamento lingiiistico. A partir do
momento, porCm, que a 'definigiio' niio
C mais que o registro de urna sinonimia
encontrada pelo lexic6graf0, ela niio pode
ser tomada sem duvida como fundamento
da propria sinonimia". A mesma coisa
vale para as definigdes explicativas cujo
objetivo C o de aperfeigoar o definiendum
refinando ou integrando seu significado.
Tal explicitagiio, embora n i o seja o puro
e simples "registro de urna sinonimia preexistente entre o definiens e o definiendum,
baseia-se, todavia, sobre outras sinonimias
preexistentes". Sem duvida, ha tambtm as
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definigdes que siio conveng6es explicitas
onde se introduzem novos simbolos com
objetivo de abreviagiio. "Este - escreve
Quine -C sem diivida um caso evidente de
sinonimia criada por definigio; oxal6 todas
as espCcies de sinonimia fossem igualmente
compreensiveis! Em todos os outros casos,
ao contrario, a definigiio se ap6ia sobre a
sinonimia mais do que a explica".
Portanto, n5o se consegue -a n5o ser
por linguagens especificas e parciais -perceber de mod0 convincente a nog5o de sinonimia e, portanto, nem a de analiticidade.
A consequencia de tudo isso C que, embora
parega razoavel a priori, urna distingiio
entre proposigdes analiticas e proposigdes
sintCticas niio foi de fato tragada. E "crer
que se deva tragar tal distingio C um dogma
niio empirico dos empiristas, um artigo de
fC metafisico.

0 segundo dogma d o empirismo
interligado com o primeiro - C

- dogma

o que se chama reducionismo radical. Tal
dogma afirma que "toda proposigiio que
tem significado C traduzivel em urna proposigio (tanto verdadeira como falsa) sobre
experihcias imediatas". Assim formulado,
o reducionismo radical equivale, substancialmente, A teoria da verificagiio, que "teve
papel not6vel na literatura de Peirce em
diante" e que "consiste em afirmar que o
significado de urna proposigiio 6 o mitodo
com que empiricamente a confirmamos ou
a infirmamos". Locke e Hume - comenta
Quine - "sustentavam que toda idtia devesse tirar sua origem ou ser composta de
idCias que se originaram desse modo". E,
por sua vez, Carnap, em Logischer Aufbau
der Welt (A constru@o ldgica do mundo),
pretendeu "determinar urna lingua dos dados sensoriais e mostrar como traduzir nela
qualquer discurso significante, proposigiio
por proposigiio".
0 dogma do reducionismo afirma que
a cada proposigiio sintCtica esteja associada
uma, e urna s6 esfera de possiveis eventos
sensoriais: e isso "sobrevive na convicgiio
de que cada proposigio, tomada em si e
isolada daqoutras, se possa confirmar ou
infirmar". E bem verdade que o empirismo
passou das idCias As palavras e, com Frege,
das palavras As proposig6e.s; este cami-
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nho, todavia, deve ser levado ainda mais
a frente: "das proposigoes aos esquemas
conceituais", e isso porque - afirma Quine - "nossas proposigoes sobre o mundo
externo se submetem ao tribunal da experitncia sensivel niio individualmente, mas
apenas como um conjunto solido". Em
poucas palavras, "a unidade de medida da
significincia empirica C toda a citncia em
sua globalidade".

Ih\

proposta

da concep~Go
holistica

Tal posiggo holistica foi proposta em
1906 por Pierre Duhem em A teoria fisica:
seu objeto e sua estrutura; a ela Quine se refere explicitamente; e hoje designa-se com o
nome "tese Duhem-Quine". Eis como Quine
a repropoe com grande clareza: "Todos os
nossos assim chamados conhecimentos ou
convicgdes, das mais fortuitas quest6es de
geografia e de historia i s leis mais profundas de fisica atemica ou at6 da matematica
pura e da Iogica, tudo C um edificio feito
pelo homem que toca a experitncia apenas
ao longo de suas margens. Ou, para mudar
de imagem, a cihcia em sua globalidade
C como um campo de forga cujos pontoslimite siio a experitncia. Um desacordo
com a experitncia na periferia provoca
uma reordenaqiio dentro do campo; deve-se
atribuir de novo certos valores de verdade
a algumas nossas proposig6es. Uma nova
avaliagiio de certas proposigdes implica
nova avaliagiio de outras por causa de suas
reciprocas ligaqoes logicas - enquanto as
leis 16gicas siio apenas, por sua vez, outras
certas proposigdes do sistema, outros certos
elementos do campo. Depois de dar nova
avaliaggo de certa proposiqiio, devemos
dar uma outra tambCm a certas outras, que
podem ser proposigdes logicamente ligadas
com a primeira, ou elas proprias proposig6es
de conexdes logicas. Mas todo o campo C
determinado pelos seus pontos-limite, ou
seja, a experitncia, de mod0 t i 0 vago, que
permanece sempre uma notavel liberdade de
escolha para decidir quais sejam as proposig6es de que se deva dar uma nova avaliaqio
a luz de certa experitncia contraria particular. Uma experitncia particular jamais esta
vinculada a nenhuma proposigiio particular
dentro do campo a niio ser de mod0 indireto,
por exigtncias de equilibrio que interessam
o campo em sua globalidade".

leis mais profundas de

I/Zma clritica posterior
da distin+o
entre proposi+es

si ntkticas

E claro que, se for valido tudo o que
foi dito agora, torna-se entio incorreto falar

do conteudo empirico de urna proposiqiio
particular e especifica, principalmente se ela
se encontra longe da periferia do campo. E,
o que C ainda mais interessante, torna-se absurdo propor uma linha qualquer de demarcaqiio entre proposiq6es sintiticas, as quais
refeririam de experitncias contingentes, e
proposiq6es analiticas, as quais valeriam
sejam quais fossem os dados da experitncia:
"Todas as proposiqaes se poderiam fazer
valer de tal mod0 se fizCssemos retificaqoes
suficientemente drasticas em alguma outra
parte do sistema. At6 urna proposiqiio muito
vizinha 2 periferia poder-se-ia considerar
como verdadeira apesar de qualquer exper i h c i a contraria, aduzindo como pretext0
urna alucinaqiio ou modificando algumas
das proposiqoes que se chamam leis logicas. Analogamente, em sentido contrario,
nenhuma proposiqiio C imune, pelas mesmas
razGes, de correqoes".
A destruiqiio do dogma do reducionismo -com a consequente adesiio ao holismo
-comporta, portanto, tambCm urna critica
posterior da distinqiio entre proposiq6es
analiticas e proposiq6es sintkticas. Niio tem
nenhum sentido perguntar, fora do context0
te6rico em que vive, se urna proposiqiio particular qualquer seja analitica ou sintkica:
"tomada em seu conjunto, a citncia depende
da lingua e da experitncia ao mesmo tempo,
mas isso niio significa que se possa dizer o
mesmo de cada proposiqiio da cigncia tomada particularmenten.

0experimento mental
da traduc&o radical
Dois dogmas do empirismo C de 1951.
De 1960 C Palavra e objeto, a obra talvez
mais significativa de Quine, na qual ele, mais
que rever, reelabora -estas sao palavras dele
- a perspectiva epistemologica delineada
em Dois dogmas. Escreve Quine: "0que em
Dois dogmas eu chamava metaforicamente
de 'periferia' reaparece em Palavra e objeto
como estimulo, e o que eram as proposiq6es proximas da periferia tornam-se aqui
asserqGes de observaqiio". Um dos nucleos
fundamentais de Palavra e objeto i a teoria
comportamental do significado (para Quine,
como para o "segundo" Wittgenstein, o
significado das palavras e das express6es C
seu uso na lingua, dentro de urna comunidade humana), i qual se ligam o principio

de indeterminaqiio da traduqiio e a fuga
das intens6es, entendendo esta como critica
cerrada ao platonismo semihtico, critica ja
presente, por outro lado, na antologia de ensaios de 1953 De urn ponto de vista logico.
A tradu@o radical C "a traduqiio de
urna lingua remota baseada sobre a evidtncia comportamentalista, sem o auxilio de dicionarios precedentes. E suponhamos agora
que urn lingiiista deva traduzir da lingua de
um povo que permaneceu at6 aquele momento sem contatos corn nossa civilizaqiio".
Pois bem, "um coelho passa correndo, e o
indigena diz 'gavagai', e o lingiiista registra
o enunciado 'coelho' (ou 'veja, um coelho'),
como traduqiio provisoria, suscetivel de
controle em casos posteriores". 0 linguista,
para traduzir "gavagai" por "coelho", niio
podera usar dicionarios nem podera usufruir do auxilio de intirpretes; ele partira
das situaqbes estimulantes provenientes do
comportamento do indigena quando este diz
"gavagai" e procurari descobrir sua igualdade com nosso comportamento quando
tambCm nos dizemos "coelho".

Portanto, niio C que na traduqiio radical se confrontem os significados das
O
palavras. 0 s significados niio S ~ entidades
objetivas que o linguista encontra diante
de si como obras de arte em uma galeria,
com as palavras que funcionam como
etiquetas. Fazer se tornar coisas, ou entidades, ou seja, coisificar as intensaes (ou
sentidos ou significados) e pensar conduzir
sobre a base de tais entidades coisificadas a
traduqiio, C apenas urna alucinaqiio, como
atesta o experimento mental da traduqiio
radical. 0 s significados estiio sempre ligados a estimulos, e nHo a estados mentais;
o significado niio C - como infelizmente
sustentam "mentalistas perniciosos", fautores do "mito da galeria" - urna entidade,
mas muito mais um comportamento. Niio
existe o significado como idCia; o significado
C comportamento, resposta a estimulos. E
"a linguagem - repetira Quine em A relatividade ontologica -C urna arte social que
todos nos adquirimos com base unicamente
na evidcncia do comportamento manifesto
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dos outros em circunstiincias publicamente
reconheciveis" .
Voltemos a Palavra e objeto e vejamos
que, diante dos estimulos provenientes do
comportamento do indigena, o lingiiista responde "coelho". E o que o impele a afirmar
que "gavagai" equivale a "coelho"? Aqui
entram em jogo, conforme Quine, algumas expectativas ou esquemas conceituais
nossos. "Na pritica, C 6bvi0, a expectativa
natural de que os indigenas disporio de
urna expressiio breve para 'coelho' conta
mais do que todo o resto. 0 lingiiista ouve
'gavagai' urna vez, em urna circunstiincia
em que um coelho parece ser o objeto do
interesse. Pora entio i prova 'gavagai' para
urna resposta afirmativa ou negativa, em um
par de circunstiincias estudadas talvez para
eliminar 'branco' e 'animal' como traduq6es alternativas, e se decidiri sem mais em
favor de 'coelho' como traduqio, sem fazer
experimentos posteriores, mesmo que sempre esteja pronto para descobrir, depois de
alguma experiincia por ele n i o procurada,
que C necessiria urna revisiio".

Uwa t r a d ~ ~ 6 o
indeterwinada por principio
Por meio de situaq6es experimentais,
realizadas na perspectiva comportamentalista estruturada sobre o eixo estimulo-resposta, o lingiiista constr6i um "manual de
traduqio" e, para situaq6es mais complexas,
"hip6teses analiticas", com a finalidade de
estabelecer urna rede de correlaqdes entre as
palavras e as expressdes do indigena e suas
pr6prias palavras e express6es. Todavia, este
trabalho todo n i o garante de fato que, por
exemplo, "gavagai" e "coelho" sejam termos coextensivos, "termos verdadeiros das
pr6prias coisas". Quine escreve a respeito:
"Considere-se [...I 'gavagai'. Pode ocorrer,
pel0 que sabemos, que os objetos aos quais
este termo se aplica n i o sejam coelhos,
mas meros estigios, ou breves segmentos
temporais, de coelhos. Em ambos os casos
as situaq6es-estimulo que impelem a dar
urna resposta afirmativa a 'gavagai' seriam
as mesmas que para 'coelho', ou talvez os
objetos aos quais 'gavagai' se aplica s i o
todos eles partes isoladas de coelhos; de
novo o significado-estimulo nZo registraria
nenhuma diferenqa".
A realidade -comenta Quine -C que
"quando da identidade dos significados-

estimulo de 'gavagai' e 'coelho', o lingiiista
passa a concluir que um gavagai C um coelho
inteiro e que perdura, da simplesmente por
descontado que o indigena C muito semelhante a n6s a ponto de ter um termo geral
breve para coelhos e nenhum termo geral
breve para estagios ou partes de coelhos".
Tudo isso nos diz que o lingiiista niio
traduz os significadosde termos e express6es
da lingua do indigena para a propria, mas
muito mais transpde seus pr6prios esquemas
conceituais, ou seja, expectativas ou habitos,
sobre o comportamento do indigena. E aqui
esta justamente a raiz da indeterminaqiio da
traduqiio: o experiment0 mental da tradugiio
radical nos faz ver que a traduqio niio consiste no confront0 de significados (sentidos
ou intens6es) que estiio ali como objetos
grudados nas palavras - isso C o mito do
museu ou da galeria -; os significados siio
estados comportamentalizados ("niio h i
nada no significado que niio esteja no comportamento"), e a conseqiiincia de tal devastaqio da semintica objetivista ou mentalista
C a impossibilidade de referir-se a critCrios
absolutos para decidir sobre a univocidade
da traduqio. A tradugiio C indeterminada:
e tal indeterminaqiio C urna indeterminaqiio
de principio, "relativa - escreve Quine no
ensaio 0 progress0 filos6fico nu teoria da
linguagem - i totalidade das disposiqdes
experimentadas e niio experimentadas. E
indeterminaqio a ser resolvida apenas por
meio da adoqiio livre, embora inconsciente,
de hip6teses analiticas de traduqiio".

0abandono
do

mito

daNSaleria"

A indeterminaqio da traduqiio, portanto, niio 6 "inscrutabilidade em pratica";
ela C muito mais urna questiio de principio
e depende da fuga das intensGes, ou,seja, do
abandono do "mito da galeria". E assim,
entio, que "niio podemos sequer dizer quais
locuq6es indigenas devam ser calculadas
como os equivalentes dos termos como n6s
os conhecemos, e muito menos podemos
iguala-las i s nossas termo por termo, a menos que tenhamos tambCm decidido admitir
que certos expedientes indigenas desempenham, de modos tortuosos tipicos deles, a
obra de nossos virios instrumentos de referincia objetiva: nossos artigos e pronomes,
nosso singular e plural, nossa copulativa,

Capitdo nono nosso predicado de identidade. Todo o aparat0 C interdependente, e a propria noqiio de
termo e relativa a nossa cultura [...Iv. Por
isso toda interpretaqiio nossa dos estimulos
foneticos e comportamentais do indigena
pode se demonstrar "niio natural e largamente arbitraria" e, sempre por isso, "nio
pode haver duvida de que sistemas rivais de
hipoteses analiticas possam adaptar-se perfeitamente a totalidade do comportamento
verbal, e possam tambkm adaptar-se ii totalidade das disposiqoes ao comportamento
verbal, e todavia especificar traduq6es entre
si incompativeis de inumeraveis enunciados
nso suscetiveis de controle independente".

Tanto a critica ao reducionismo como
a teoria comportamental do significado, e
tambCm o experiment0 mental da traduqiio
radical, levam de mod0 quase espontiineo
aceitaqiio de urna perspectiva holistica
segundo a qual o sentido e o conteudo de
um enunciado s5o dependentes do context0
teorico em que o enunciado esta inserido. E
a aceitaqiio da perspectiva holistica implica
o que o Quine mais maduro chamou de rel a t i v i s m ~ontologico. Isto significa que n i o
podemos falar dos objetos do mundo como
se fossem independentes de nossos discursos.
Falamos de objetos, referimo-nos a objetos
e a suas qualidades e relaqoes sempre a
partir de dentro de teorias. Portanto, nso
podemos falar de "entes enquanto entes",
independentemente da linguagem ou teoria
que os institui, os descreve e os explica. A
individuaqso de referentes objetivos - isto
6, de "objetos n i o relativos a algum sistema
de coordenadas conceituais" -C urna questiio sem sentido, como quando se devesse
perguntar sobre a posiqiio absoluta ou a
velocidade absoluta de um corpo. Quine,
em suma, corta as pontes com qualquer
teoria que pretenda falar de estados de coisas ontologicos, e dirige a atenqio sobre os

Grandes protagonistas

Tudo isso nos diz que a plausibilidade
ontologica de objetos, sejam eles abstratos
ou concretos, baseia-se e deve ser individuada na plausibilidade das teorias ou discursos
dentro dos quais se fala a esse respeito.
"A 'coleqiio' ou a 'classe', as 'sensaqijes',
a 'coisa' etc., embora pertencendo a dominios ontol6gicos distintos, estso todavia
sobre um mesmo plano, no sentido de que
seu 'ser-ai' sempre e referido por Quine a
urna operaqso construtiva de 'universos
de discurso', os quais os agrupam entre os
valores das variheis. E no sentido de que
urna hipostatizaqso ontologica, de qualquer
tip0 que seja, implica sempre, em alguma
medida, um compromisso de ordem lingiiistico-conceitual" (L. Handjaras).
Escreve Quine em A relatividade ontoldgica: "Especificando urna teoria, devemos
na verdade especificar completamente, em
nossas pr6prias palavras, quais enunciados
deve compreender a teoria e quais coisas
devem ser consideradas como satisfatorias
para as exigCncias dos predicados; desse
mod0 interpretamos completamente a teoria, relativamente a nossas proprias palavras
e relativamente a nossa teoria domCstica
total que esta sob elas. Isso, porCm, fixa
os objetos da teoria descrita apenas relativamente aos da teoria domistica; e estes
podem, querendo, ser postos, por sua vez,
em questio.
Eis, portanto, a tese relativista de
Quine: "Nio tem sentido dizer quais s i o
os objetos de urna teoria alCm de dizer
como interpretar ou reinterpretar tal teoria
em outra". A teoria econ6mica falara de
pessoas cujas entradas s5o iguais, mas seus
predicados niio siio capazes de distinguir
entre pessoas. E por meio de urna teoria de
fundo na qual se pode dizer mais sobre a
identidade das pessoas que se pode explicitar
a ontologia da teoria econ6mica.
0 s

objetos d a
,

fisica

..

empenhos ontoldgicos d o discurso.
Sem duvida, afirma Quine no ensaio
A 16gica e a coisificagzo dos universais,
"aquilo que existe n5o depende em geral
de como nos servimos da propria lingua";
todavia, C da propria lingua qye "depende
aquilo que se diz que existe". E nesse sentido que "existir" - isto C, "ser um objeto"
- nzo C um predicado, mas o valor de urna
variavel.

Niio tem sentido, portanto, falar em
sentido absoluto dos objetos. 0 s objetos
fisicos, por pequenos ou grandes que sejam,
as forqas, as classes, as classes de classes s i o
mitos, siio postulados "compar6veis", de um
ponto de vista epistemol6gic0, "aos deuses
de Homero". E, acrescenta Quine, "relativamente a fundamentos epistemol6gicos, os
objetos fisicos e os deuses diferem apenas
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por grau e niio por sua natureza. Tanto um
como o outro tip0 de entidades entram em
nossa concepqiio apenas como postulados
culturais". Em todo caso, embora as coisas
estejam assim, Quine declara que cr2 nos
objetos fisicos e niio nos deuses de Homero.
E isso pela raziio - escreve ele em Dois
dogmas d o empirismo - de que, "de um
ponto de vista epistemologico, o mito dos
objetos fisicos e superior aos outros pel0
fato de que se demonstrou mais eficaz que
os outros mitos como meio para elevar urna
simples construqiio n o fluxo da experihcia". Da mesma forma, as entidades abstratas - classes, classes de classes etc. - siio
outros mitos que, em sede epistemol6gica,
estHo no mesmo plano que os objetos fisicos
e os deuses, e "niio se podem considerar nem
melhores nem piores a niio ser pelo diferente
grau em que nos facilitam a tarefa de tratar
as experihcias sensoriais".

Do lado dos

mate~ialistas

Para Quine, esta seleqiio que a praxis
opera sobre os tipos de entidade que "entram em nossa concepqiio como postulados
culturais", como mitos, esta seleqiio, portanto, o impele ao materialismo: "Eu - ele
confirmou isso em urna entrevista de 1978
- estou do lado dos materialistas. Afirmo
que os objetos fisicos siio reais e que existem
fora de n6s e independentemente de nos".
Ele declara admitir tambCm objetos abstratos da matematica. "Mas - acrescenta
- niio reconheqo a existincia das mentes,
de entidades mentais, em nenhum outro
sentido a n5o ser no sentido de atributos
ou de atividades por parte de objetos fisicos, principalmente pessoas". Desse modo,
Quine, eliminando as mentes, oferece urna
solugdo materialista do problema mentecorpo. As pessoas, segundo ele, sao corpos.
"Um homem tem percep~Cies,prova sentimentos, pensa, e crt isto ou aquilo, mas
o homem que faz tudo isso C um corpo,
um corpo vivo, e niio alguma outra coisa
chamada mente ou alma". Aqui pode ser
encontrada a raziio e o sentido do behaviorismo de Quine. Ele aceita tal concepqiio
por causa de sua "insisthcia sobre critCrios
externos, intersubjetivos, para o controle
dos termos mentais". " 0 behaviorismo, em
todo caso o meu, afirma Quine, niio diz que
os estados ou eventos mentais consistem de
comportamento observavel, nem que eles

sejam explicados pel0 comportamento. Pelo
comportamento eles sHo manifestados. A
neurologia C a sede das explicaqoes de fundo.
Mas 6 nos termos de comportamento exterior que especificamos aquilo que queremos
que seja explicado".
Quine foi por muitos anos amigo do
grande representante do comportamentalismo, Burrhus Skinner. " 0 comportamento
- lemos em urna conversa de Quine corn
Giovanna Borradori - 6 indispens6vel em
sentido metodologico, pois fornece critirios.
Se queremos isolar o mecanismo neurol6gico, ou entHo estados ou processos mentais
de tip0 introspectivo, siio necessaries pontos
de partida firmes, verificaveis objetivamente:
neste sentido os critCrios comportamentais
estabelecem os proprios termos do problema, cuja soluqiio esta na neurologia. Corno
na medicina: no caso das doenqas infecciosas, procuram-se os microorganismos
que siio sua causa. Mas com estes nfo se
identifica a doenqa, que C, ao contrario, individuada pelos sintomas". Quine, portanto,
nega o dualismo de alma e corpo. Ele C urn
monista materialista, que oferece urna explicaqiio, embora parcial, da gkese da idiia
de dualismo de alma e corpo, afirmando que
ele pode ser o resultado da experigncia dos
sonhos e "da aparente separaqHo, naquele
estado, da mente em relaqiio ao corpo".

A subdeterminaqiio de urna teoria
por parte da 16gica e da experihcia (ou
seja, a impossibilidade de aduzir todas as
evidhcias factuais e todos os argumentos
16gicos em grau de confirmar ou invalidar
de modo definitivo a teoria); a idCia de que
duas teorias contrastantes podem exibir a
mesma evidhcia factual; a persuasiio pela
qual o esquema conceitual da citncia 6 "urn
meio, em ultima anilise, para predizer a
experi2ncia futura a luz da experizncia passada"; a outra id&a pela qual nHo C possivel
confrontar duas teorias "objetivamente corn
urna realidade niio conceitualizada"; a insistencia sobre o mitodo hipotitico-dedutivo;
a aceitaqHo dos dois principios cardeais
do empirismo (1. "qualquer evidhcia que
existe para a cicncia e' a evidkcia sensorial";
2. "toda a inculcaqiio dos significados das
palavras deve fundamentalmente basear-se
sobre a evidhcia sensorial"), junto com
a critica da distinqiio analitico-sintitica e

Capitulo nono -

do reducionismo, e com a perspectiva holistica por ele sustentada, s i o algumas das
propostas da mais especifica epistemologia
de Quine. Essa epistemologia, a seu ver,
renuncia as velhas pretensoes fundacionalistas para se tornar ela pr6pria citncia que
procura compreender o conhecimento, os
processos por meio dos quais conhecemos e
nos adaptamos ao mundo. "A epistemologia
[...I - escreve Quine - encontra seu lugar
como capitulo da psicologia e, portanto, da
citncia natural".

Gra~des
protagonistas

E esta a epistemologia naturalizada que
"estuda um fenBmeno natural, ou seja, um
sujeito humano fisico". E o estuda - por
meio da psicologia e da neurologia - em
seus processos cognitivos, indagando "o
mod0 pelo qua1 a informa@o que chega
a nossos receptores [...I t elaborada por
nossos ctrebros de mod0 a levar ao conhecimento" (J. J. C. Smart).
Afirma Quine: "A velha epistemologia
aspirava conter, em certo sentido, a ciincia

rine, em uma
'ogra,fia
final da vida

natural; queria construi-la de algum mod0 a
partir dos dados sensoriais. A epistemologia
em seu novo ceniirio, ao contr6ri0, est6 contida na ciincia natural como um capitulo da
psicologia", onde se gostaria de compreender
como um sujeito humano, ao qua1 "t dado
certo input experimental controlado" -certos modelos de irradiaqio de freqiiincias
diversas, por exemplo -, consiga liberar
um "output torrential" que consiste em uma
descriqio do mundo externo tridimensional e
de sua historia. A epistemologia, em poucas
palavras, tem como tarefa a de encontrar
- por meio de tudo o que a ciincia natural
p6e 2 disposi@o -os modos "por meio dos
quais o animal homem pode ter projetado
essa mesma ciincia a partir da informaqio
sensorial que, segundo esta propria ciincia,
podia atingi-lo".

f\ filosofia
"indaga sobre os traqos
mais amrlos do sistema
do wundo''
Se a epistemologia t epistemologia
naturalizada, ou seja, um capitulo da citncia natural, Quine vt tambtm a filosofia na
linha da continuidade com a ciincia e att
"como uma parte da ciincia".
"A filosofia, diz ele, est6 no lado final,
abstrato e te6ric0, da ciincia. A ciincia, no
sentido mais amplo, C um continuo que se
estende de um extremo, constituido pela hist6ria e pela engenharia, at6 o outro extremo,
que C dado pela filosofia e pela matemitica
pura". E eis como Quine fixa as diferenqas
entre ciincia e filosofia: "Um fisico nos falarii dos nexos causais entre eventos de certos tipos; um biblogo nos falar6 dos nexos
causais entre eventos de outros tipos; mas
o filosofo se p6e perguntas sobre a conex20
causal em geral: - o que significa para um
evento causar um outro?". Ou ainda: um
fisico ou um zoologo nos dizem que h6 elktrons ou que h6 marsupiais; urn matem6tico
nos dir6 que existe uma strie infinita de
nlimeros primos; pois bem, o fil6sof0, por
sua vez, "quereri ao contr6rio saber, em
termos mais gerais, quais tipos de coisas

existem em conjunto". A filosofia -escreve
sempre Quine - "indaga sobre os traqos
mais amplos do sistema do mundo".

sew

sentido

Precisando desse mod0 a natureza e
as tarefas da filosofia, Quine esta decidido
em rejeitar como problemas sem significad0 (meaningless) as antigas quest6es
metafisicas sobre por que existe o mundo
ou sobre por que tenha tido inicio a vida.
Como teve inicio o mundo e como teve
inicio a vida s8o problemas que recaem no
Bmbito da fisica e da astronomia ou entio,
respectivamente, da biologia. Mas nenhuma
resposta concebivel Quine divisa para as
quest6es sobre o sentido do universo e da
vida, que, portanto, a seu ver, s i o problemas privados de significado. Enquanto, do
outro lado, ele vZ dividir-se em duas classes
os problemas legitimos e significativos da
filosofia: estes s8o problemas ontol6gicos e
problemas predicativos. 0 s primeiros s5o
perguntas gerais sobre quais tipos de coisas
existem como tambCm sobre o que signifique existir. 0 s segundos - os predicativos
-s i o perguntas sobre quais tipos de coisas
podem significativamente ser perguntadas
a respeito daquilo que existe. E aquilo que
existe, e quais sejam as perguntas que se
podem significativamente p6r sobre aquilo
que existe, podemos vir a sabi-lo apenas
por meio da ciincia, entendida em sentido
amplo: "[.:.I A verdade cientifica sobre os
objetos fisicos C ainda a verdade, embora
o homem seja seu autor. No meu naturalismo - salienta Quine - eu n i o reconheqo
nenhuma verdade mais elevada do que a
fornecida ou buscada pela ciZncia [...I. N6s
falamos sempre dentro de nosso sistema
corrente. Sem duvida, nosso sistema muda.
E quando muda n8o dizemos que a verdade
muda junto com ele; dizemos que de mod0
errado consideramos verdadeiro algo que
n i o o era e que agora aprendemos melhor.
A palavra de ordem t falibilismo, e n i o
realismo. Falibilismo e naturalismo".
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II. 8 meopragmatismo
d e Richard Rorty
* Fildsofoamericano (nascido em 1931em New York), Richard Rorty - autor de
obras importantes como A filosofia e o espelho da natureza (1979); Conseqddncias
do pragmatismo (1982); e ContingOncia, ironia e solidariedade
(1989) - Ct o fii6sofo da pQ-filosofia, ou seja, expoente de uma Fi16sofo
~-fi'osOfia
reflexlo p6s-filosbfica na qua1 foram tomadas as dist4ncias em
relat$o a filosofia tradicional de tip0 fundacional.

2

Na base da filosofia fundacional Rorty encontra a id6ia de mente concebida
como o espelho em que a realidade se reflete; a filosofia, perscrutando em nossa
interioridade(Descartes) ou enucleando os a priorida experihcia (Kant), seria, assim, capaz de apoderar-se dos fundamentos do conhecimento.
A filosofia fundacional 6 o resultado, ao ver de Rorty, da 0 w e
uniao destas tr@sideias: da id6ia de mente como espelho da P a filosofia
natureza; da de conhecimento como representa~loacurada; e fundacional
da idbia de filosofia como pesquisa e posse dos fundamentos do -$ 2-3
conhecimento.
Tal filosofia 6 um tip0 de trabalho "profissionalizado", privado de dimensao
historica, arrancado para fora dos problemas da vida.
Wittgenstein, Heidegger e Dewey nos libertaram das tentaqijes da filosofia
fundacional: os tr@s,diz Rorty, deixaram de lado a idCtia de mente tornada propria
por Descartes, Locke e Kant; todos os tr@sabandonaram a id6ia do conhecimento
como representasao acurada, a de fundamento do conhecimento
e a do fildsofo cuja tarefa consistiria em responder ao cetico epis- o
temologico. A filosofia fundacional, na opinilo de Rorty, acabou. distanciamento
Para sair da tradiqlo precisamos ser "revoluciondrios". E da filosofia
entre os filosofos revolucionarios Rorty distingue dois tipos: os fundacional
filosofos que, como Husserl e Russell - e antes deles Descartes - + 9 4
e Kant - rompem com a tradi@o, fundando novas escolas de
filosofos tambem eles, contudo, profissionais; e os filkofos que pensam que seu
diciondrio jamais sera institucionalizado:s%oos filcisofos edificantes, fildsofos como
o "ultimo" Wittgenstein, o "ultimo" Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche.
Diversamentedos filosofos sistematicos, que pretendemoferecer argumenta~6ese certezas para a eternidade, os filosofos edificantes oferecem mais sdtiras,
parbdias, aforismos; sabem que perdem sua funqao quando d
superado o period0 em relac;%oao qua1 definiram sua propria ModPstia
reasao. Se os fildsofos sistematicos pretendem construir um saber e sabedoria
que valha para sempre, os filosofos edificantes "destroem em da filosofia
beneficio de sua propria geragZio", sempre prontos a se abrirem
a maravilha que "algo de novo exista sob o sol". E contra todos
os que - presumindoter colhido de uma vez por todas a Verdade,
a Realidade, o Bem, e de estar em posse da Raz%o- tendem a congelar a cultura
e a desumanizar os seres humanos, o fil6sofo edificante mantdm aberta a conversa@
oi da humanidade.
Acabou a filosofia fundacional; continua, porem, a filosofia como filosofia
edificante, como "uma voz na conversaqlo da humanidade".
Em Conting&cia, ironia e solidariedade Rorty faz justiqa tanto aos pensadores (Kierkegaard, Nietzsche, Baudelaire, Proust etc.) modelos de perfei~ijes
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A vida e as obvas
Richard Rorty nasceu em New York
em 1931. Estudou na Universidade de Chicago e na de Yale. "Dewey -disse ele -foi
sem duvida a figura mais influente durante
toda a minha juventude; chamavam-no de
fil6sofo da democracia, do New Deal, dos
intelectuais socialistas americanos: para
quem quer que tenha frequentado uma
universidade americana antes dos anos cinquenta, era impossivel nPo percebe-lo [...I ".
E ainda: "Por um breve period0 estudei com
Carnap e cow Hempel, mas quase por acaso.
Minha forma@io foi, com efeito, principalmente hist6rica. 0 encontro com a filosofia
analitica ocorreu em Princeton, quando eu
j6 ensinava, e foi um momento verdadeiramente intenso. Quando as dtimas obras de
Wittgenstein ma1 estavam para serem assimiladas, Quine e Sellars estavam escrevendo
suas coisas mais importantes" .
Foi justamente a leitura do "segundo" Wittgenstein que persuadiu Rorty a
tomar distihcia do pensamento analitico
dominante nos Estados Unidos (Carnap,
Tarski, Reichenbach etc.). Este pensamento
- dir6 Rorty - profissionalizou a filosofia, reduziu-a a uma disciplina acadtmica
que se resolve na pesquisa obsessiva dos
fundamentos do conhecimento objetivo,
tirou da filosofia toda dimensPo historica,
arrancou-a dos problemas da vida. Auxiliado tambCm pelas criticas internas ao
movimento analitico - criticas de Quine,
Sellars, Goodman etc. -, Rorty se convenceu do esgotamento intrinseco da filosofia
analitica (ou p6s-filos6fica, no sentido de

estar doravante distante da filosofia tradicional) des-disciplinarizada e de andamento
discursivo, ii qual "nzo cabe mais o papel
de mae ou de rainha da citncia, sempre em
busca de um vocabul5rio definitivo e imortal
sobre a base do qual sintetizar ou descartar
os resultados de outras esferas de atividade"
(G. Borradori). A filosofia pos-analitica, de
prefertncia, "se democratiza na forma de
uma 'critica da cultura' (cultural criticism)
que a vt transformada em uma disciplina
entre as outras, fundada sobre critirios historica e socialmente contextuais, e preposta
ao estudo comparado das vantagens e das
desvantagens das diversas vis6es do mundo"
(G. Borradori).
Esta mudanqa de perspectiva no trabalho fil0~6fico(ji presente na empenhativa
Introdupio a antologia The Linguistic Turn
de 1967)impeliu Rorty a passar em 1983, de
Princeton, onde havia ensinado por quinze
anos, para a Universidade da Virginia, em
um departamento interdisciplinar. E C uma
mudanqa de perspectiva que, ao lado de
seus tres autores - Dewey, Wittgenstein e
Heidegger -, lhe permite receber muitos dos
argumentos de Quine, Sellars e Davidson
(que ele aproxima do pragmatismo), assimilar idkias de Sartre, de Lyotard, de Derrida
e de Habermas, abragar a hermencutica de
Gadamer e de revitalizar pensamentos de
James e de Dewey.
A filosofia e o espelho da natureza,
o livro que no plano internacional tornou
Rorty conhecido como fundador do neopragmatismo, i de 1979. Em 1982 aparece
a antologia de ensaios, escritos entre 1972
e 1980, Conseqii&cias do pragmatismo. 0 s
ensaios coletados nesse livro "representam
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Rrchard Rorty teorrzou
uma dtsttnpio entre filrisofos "s~stematrcos",
que fundam novas escolas,
e fildsofos "edlficantes",
que destroem ao rnve's as certezas
e abrem a "modos de falar nowos,
melhares, mars mteressantes
e mars frutuosos".

- segundo Rorty - tentativas de delinear
as conseqiitncias de uma teoria pragmatista
da verdade [...I ". E ainda: " 0 s pragmatistas
pensam [...I que a tradigiio plat8nica tenha
esgotado a propria fungiio [...I. 0 s pragmatistas sustentam que a maior aspirag50 da
filosofia C a de niio praticar a filosofia. N i o
consideram que pensar na verdade sirva
para dizer algo de verdadeiro, nem que
pensar no bem sirva para agir do melhor dos
modos, nem que pensar na racionalidade
sirva para ser racionais".
De 1989 C Contingtncia, ironia e solidariedade. 0 livro ocupa-se de quest6es
Cticas e filosoficas.
D o i s mitos
d a tradic&o filosbfica:
a mente como
"c~vandeespelho"
e o conhecimento como

0 volume A filosofia e o espelho da natureza consiste na tentativa de desengongar
a pretensiio fundante da filosofia tradicional.
"Em geral - escreve Rorty - os filosofos
consideram sua disciplina como uma discuss50 de problemas perenes, eternos [...I.
Alguns destes referem-se a diferenga entre

seres humanos e os outros seres, e se concentram nas questdes que se referem a relag50
entre mente e corpo. Outros problemas se
i
das pretensdes de
referem ?legitimagzo
conhecimento e concentram-se nas questdes que se referem aos "fundamentos" do
conhecimento. Descobrir tais fundamentos
significa descobrir algo sobre a mente.e
vice-versa". Problemas eternos resolvidos
por teorias perenes: eis a pretensgo de fundo
da filosofia tradicional, a qua1 se configura
como filosofia fundacional em relagiio a toda
a cultura. E esta sua pretens50 se ap6ia sobre
o fato de que ela compreenderia os fundamentos do conhecimento e encontraria tais
fundamentos por meio do estudo da mente,
dos "processos mentais". Eis, portanto, que
a tarefa central da filosofia tradicional esta
na construg50 de uma teoria geral da representa~iioacurada tanto do mundo externo,
como do mod0 com que a mente constr6i
essas representagdes.
Tudo isso, afirma Rorty, nos mostra
que existe "uma imagem que mantCm prisioneira a filosofia tradicional": C a imagem
da "mente como um grande espelho, que
conttm representag6es diversas - algumas
acuradas, outras niio -e pode ser estudado
por meio de mttodos puros, n5o empiricos".
Comenta Rorty: se niio houvesse a idCia da
mente como espelho, niio haveria sequer a
idCia do conhecimento como representag50
acurada; sem a idCia de conhecimento como
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representagso acurada niio teriam sentido
os grandes esforqos de Descartes e de Kant
dirigidos a "obter [...I representag6es mais
acuradas por meio do exame, da reparaggo
e do polimento do espelho [...Iv. E, postos
fora dessa estrattgia, nso teriam tido sentido
sequer "as recentes teses segundo as quais
a filosofia consistiria de 'analise conceitual', ou de 'anilise fenomenol6gica', ou de
'explica@o dos significados', ou de exame
da '16gica de nossa linguagem', ou ent5o
da 'estrutura da atividade constitutiva da
consciincia"'.

PI filosofia fundacional
Para ser ainda mais claros: "Devemos
ao stculo XVII, e em particular a Locke,
a nogZo de urna 'teoria do conhecimento'
baseada sobre a compreensgo dos 'processos mentais'. Devemos ao mesmo periodo,
e em varticular a Descartes. a nociio de
'men& como entidade separada emhue se
atuam os 'processos'. Devemos ao stculo
XVIII, e em particular a Kant, a noqiio da
filosofia como tribunal da razso pura, que
confirma ou rejeita a pretensso da cultura
restante [...I7'. A filosofia, praticada como
disciplina fundacional que garante a certeza dos fundamentos do conhecimento, foi
consolidada pelos neokantianos. Em nosso
stculo - nota Rorty - ela foi reproposta
vor fil6sofos como Russell e Husserl. aue "se
bropuseram a manter a filosofia 'rigorosa' e
'cientifica' ". Eis ainda Rorty: "Segundo eu
entendo, o ginero de filosofia que descende
de Russell e de Freee.
iustamente como a
V;"
fenomenologia clAsslca de Husserl, C simplesmente urna tentativa posterior de manter
a filosofia na posig5o em que Kant a desejava
p8r7 ou seja, a de juiz das outras Areas da
cultura, sobre a base de seu conhecimento
especial dos 'fundamentos' dessas areas". As
coisas, ao ver de Rorty, niio param aqui, urna
vez que tambtm "a filosofia analitica t urna
variante posterior da filosofia kantiana, urna
variante caracterizada principalmente por
considerar a representaggo como lingiiistica
muito mais que mental e, portanto, a filosofia da linguagem como a dlsciplina que exibe
os 'fundamentos do conhecimento', em vez
da 'critica transcendental' ou da vsicoloeia".
"
Na base, portanto, d o pensamento
fundacional tradicional h i urna idtia de
mente, concebida como grande espelho que
conttm representaq6es; voltando-nos para
,

I

nossa interioridade (Descartes) ou trazendo a superficie os a priori da experitncia
(Kant), a filosofia - examinando e oxala
polindo novamente o grande espelho - estaria depois em grau de chegar posse dos
fundamentos do conhecimento. 0 conubio
destas trCs idCias de mente como espelho
da natureza, de conhecimento como representag50 acurada e de filosofia como busca
e posse dos fundamentos do conhecimento
"profissionalizou" a filosofia, tornando-a
urna disciplina acadtmica restrita substancialmente a epistemologia, isto 6, 5 teoria do
conhecimento, e a prop& como urna fuga da
h i d r i a , urna vez que ela quer ser pesquisa
e posse de fundamentos vilidos para todo
desenvolvimento historic0 possivel.

Dewey, Wittgenstein,

Pois bem, t sobre este pano de fundo
que Rorty olha para a obra daqueles que ele
considera "0s trts fil6sofos mais importantes
do stculo XX", ou seja, a obra de Dewey, de
Wittgenstein e de Heidegger. Estes trts filosofos tentaram, em um primeiro momento,
a construgso de urna filosofia fundacional,
propondo a formulag50 de "um crittrio
ultimo para o pensamento". Cada um dos
trts, todavia, no desenvolvimento do proprio pensamento percebeu qu5o ilusoria era
sua primeira tentativa. E foi assim, ent50,
que "cada um dos tris, na obra sucessiva,
libertou-se da concepg50 kantiana da filosofia como fundamento, e consumou seu
pr6prio tempo a p6r em alerta contra essas
tentag6es 5s quais eles proprios haviam cedido. Assim, sua obra sucessiva C teraptutica,
mais que construtiva; mais edificante do que
sistematica, dirigida a fazer o leitor refletir
sobre motivos que tem para filosofar, muito mais do que para lhe fornecer um novo
programa filos6fico".
Wittgenstein, Heidegger e Dewey deixam de lado, ao ver de Rorty, a nog5o de
mente produzida justamente por Descartes,
Locke e Kant, e "entendida como um objeto
de estudo especial, colocado no espago interno, que contkm os elementos ou os processos que tornam possivel o conhecimento".
Wittgenstein, Heidegger e Dewey, todos os
tris, "concordam sobre o fato de que deve

Capitulo nono ser abandonada a noqiio do conhecimento como representaqiio acurada, tornada
possivel por processos mentais especiais, e
compreensivel por meio de uma teoria geral
da representaqiio. Todos os trts abandonam
as nogdes de 'fundamentos do conhecimento' e da filosofia como de algo que gira ao
redor da tentativa cartesiana de responder
ao cCtico epistemologico".

Cirandes protagonistas

203

Filbsofos sistem~ticos
e filbsofos edificantes

A imagem neokantiana da filosofia
como profissiio - imagem que se encontra implicita na imagem da mente ou da
linguagem que espelham a natureza -niio
se sustenta mais. A filosofia fundacional
acabou; como acabou, em suma, a filosofia entendida "como disciplina que julga
as pretensdes da citncia e da religiiio, da
matematica e da poesia, da raziio e do
sentimento, atribuindo a cada uma o lugar
apropriado" .
E preciso, portanto, tomar outros caminhos; e, para sair da "normalidade" da
tradiqiio, C preciso ser "revolucion6rios"
(no sentido de Kuhn). E, todavia, entre os
fil6sofos revolucion6rios, Rorty distingue
dois tipos: os que fundam novas escolas
"dentro das quais pode ser praticada a
filosofia normal e profissionalizada" (um
exemplo de tais fil6sofos siio Husserl, e,
antes dele, Descartes e Kant); e aqueles que
"rejeitam a idCia de que seu vocabul6rio
possa um dia ser institucionalizado, ou
que seus escritos possam ser considerados
comensuraveis com a tradiqiio" (exemplos
desses fil6sofos siio o "iiltimo" Wittgenstein e o "ultimo" Heidegger; Kierkegaard
e Niegzsche).
E a esse ultimo tip0 de fil6sofos que
vai a aprovagiio de Rorty, fil6sofos que ele
chama de edificantes para distingui-10s dos
sistematicos. A seu ver, "os grandes fil6sofos
sistematicos siio construtivos e oferecem
argumentaq8es. 0 s grandes fil6sofos edificantes sfo reativos e oferecem siitiras,
parodias e aforismos. Eles sabem que suas
obras perdem sua propria fungiio essential,
quando C superado o period0 em relagiio ao
qua1 definiram sua pr6pria reaqiio. Eles siio
intencionalmente perifkricos". 0 s fil6sofos
sistemiiticos pretendem construir um saber,
uma citncia para a eternidade; os fil6sofos
edificantes "destroem em beneficio de sua
pr6pria geragiio". 0 s filosofos sistem6ticos
constroem certezas, como para exorcizar a
incerteza do futuro; os filosofos edificantes
estiio 5 espera e perscrutam algo de novo,
i
de que
prontos para se abrir ?maravilha
"haja algo de novo sob o sol, algo que nio
seja uma acurada representags o daquilo que
j6 havia, algo que (ao menos no momento)
niio pode ser explicado e pode apenas ser
descrito".
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14 filosofia edificante
A filosofia edificante, portanto, deixa
de lado a tradiqiio da filosofia sistematica,
construtiva, normal, fundacional. Mas o que
devemos entender mais propriamente com
tal filosofia edificante?
Pois bem, trata-se de um projeto de
educaqiio ou formaqiio - ou melhor, de
e d i f i c a ~ i ode nos mesmos ou de outros
-dirigido ''a descoberta de modos de falar
novos, melhores, mais interessantes e mais
frutuosos". Isso no sentido de que "a tentativa de edificar (nos mesmos ou os outros)
pode consistir na atividade hermensutica de
realizar ligaq6es entre nossa propria cultura
e alguma cultura exotica ou algum period0
historico, ou entiio entre nossa disciplina
e outra disciplina que pareqa perseguir
objetivos incomensuraveis com um vocabulario incomensuravel. Mas tambCm pode
consistir na atividade pottica de excogitar
esses novos objetivos, novas palavras, novas
disciplinas [...I ".
A filosofia edificante torna propria,
assim, a hermentutica de Gadamer, na qual
niio hh contraste - afirma Rorty -entre o
desejo de edificaqiio e o desejo de verdade; e
na qual, todavia, salienta-se o fato de que "a
pesquisa da verdade C um dos muitos modos
com que podemos ser edificados". Gadamer
procura "libertar-se da representaqiio cliissica do homem-essencialmente-conhecedorde-ess2ncias".
E os objetivos da filosofia edificante
- escreve Rorty - siio mais a continuagio
de uma conversaqiio do que a descoberta
da verdade, de uma verdade objetiva como
"resultado normal do discurso normal". "A
filosofia edificante niio C apenas anormal,
mas tambim reativa, tendo sentido apenas
enquanto C um protest0 contra a tentativa
de truncar a conversaqiio" .

lV\anter aberta

As tentativas de truncar a conversaqio
niio faltam. Com efeito, truncam a conversaqio todas as filosofias sistemiiticas, que
n i o fazem mais que hipostatizar alguma
descri~iioprivilegiada em que se presume
ter captado de uma vez por todas a verda-

Filosofia edificante. Diversamendos filosofos fundacionalistas que
em poder oferecer sistemas de
s e de verdades escritas para

construgdes teoricas e
bes em que se pens2
o verdades definitivas,
mais satiras, parodias,

s, mais interessantes e

de, a realidade, o bem, visto que se estaria
em posse da raziio. Por sua vez, os fil6sofos
edificantes s5o do parecer que presunqoes
desse tip0 equivaleriam ao congelamento da
cultura, o que significaria a desurnaniza@o
dos seres humanos.
Eis, ent50, escreve Rorty, que "os
filosofos edificantes se acham [...I de acordo com a escolha de Lessing em favor do
infinito tender para a verdade, contra a
'totalidade da verdade'. Para o filosofo
edificante, a propria idCia de atingir 'a
totalidade da verdade' C absurda, porque
a noq5o plat6nica de verdade enquanto tal
t absurda".
Concluindo as consideraqtjes precedentes, Rorty sintetiza: "Pensar que manter
aberta a discuss50 constitua uma tarefa
suficiente para a filosofia, que a sabedoria
consista na habilidade de sustentar uma
conversa&, significa considerar os seres
humanos como criadores de novos discursos
mais do que seres a serem acuradamente
descritos". Terminou, portanto, a filosofia

fundacional; mas niio terminou a filosofia:
ela continua como filosofia edificante, como
"uma voz na conversagiio da humanidade".
Com ela nos continuamos "a conversagiio
iniciada por PlatHo, mesmo sem discutir
os assuntos que Platiio considerava que se
devessem discutir". A filosofia edificante,
comentam Diego Marconi e Gianni Vattimo, C "a maneira especifica de intervir na
discussiio sobre todo tip0 de problema, condicionada e caracterizada por urna tradigiio
de textos e pelo adestramento peculiar de
quem a pratica, mas niio mais pela ilusiio de
possuir um dominio proprio dela, um mCtodo, e urna tarefa privilegiada em relagiio
h de outras 'vozes' ".

"~Iistoricistas"
para a a ~ t o n o m i aindivid~al;

por

ma

com~nidade

tonomia individual, e os historicistas (por
exemplo, Dewey e Habermas), para os quais
dominante C o desejo de urna comunidade
humana mais justa e mais livre.
De sua parte, Rorty quer fazer justiga
tanto a um como ao outro grupo de pensadores historicistas. E o seu C "um convite a
niio querer escolher entre eles mas a dar-lhes,
ao contrario, igual peso, a fim de usa-10s
depois para finalidades diversas". Continua
Rorty: " 0 s autores como Kierkegaard,
Nietzsche, Baudelaire, Proust, Heidegger
e Nabokov sfo uteis enquanto modelos,
exemplos de perfeigties individuais, de vida
aut6noma que se criou por si. 0 s autores
como Marx, Mill, Dewey, Habermas e Rawls siio. mais aue modelos. concidadiios.
Seu empknho C slocial, 6 a teniativa de tornar
nossas instituig6es e praticas mais justas e
menos crdis".

P.solidariedade
do "liberalismo ir6nico"

Contingi?ncia, ironia e solidariedade C
um livro que C o fruto maduro de reflexties
Ctico-politicasque Rorty estava elaborando
h i algum tempo. A partir de Hegel -afirma
Rorty - diversos pensadores historicistas
negaram a existencia de urna "natureza
humana" ou de um "estrato mais profundo do eu". sobre o aual fundar as virtudes
pessoais e bs ideais &ciais. Estes pensadores
sustentaram que "tudo C socializagiio e,
portanto, circunstsncia historica, que nHo
existe urna esscncia do homem 'abaixo' da
socializagiio e antes da historian. Autores
como estes niio se colocam mais a pergunta
sobre "o que significa ser homens?"; mas
a substituem por perguntas corno: "0 que
significa pertencer a urna rica sociedade
democritica do sCculo XX?", ou entiio: "0
membro de urna tal sociedade pode fazer
algo a mais do que recitar urna parte de
um roteiro ja escrito?". Pois bem, comenta
Rorty, tal reviravolta historicista, gradual
mas decididamente. nos libertou da teolopia
"
e da metafisica, e dom isso da tentagiio de
buscar trCgua para o tempo e para o acaso;
ela, por outro lado, nos permitiu substituir,
"corno viCs do pensamento e do progress0
social", a liberdade h verdade. A reviravolta
historicista existiu; todavia, ainda continua
a antiga tens50 entre os historicistas (por
exemplo, Heidegger e Foucault), nos quais
domina o desejo de autocriagiio e de au-

E inutil, ao ver de Rorty, ir em busca de
urna teoria que unifique o public0 e o privado. 0 caminho que ele proptie 6 o seguinte:
contentarmo-nos em "considerar igualmente
validas, embora destinadas a ser incomensuriveis, as exighcias de autocriagiio e de
solidariedade humana". E de tal proposta
emerge a figura daquilo que Rorty chama de
"ir6nico liberal". Quem C o liberal? 0 s liberais, para Rorty, "siio aqueles que pensam
que a crueldade C o nosso pior delito". E o
irGnico? "Uso o termo 'ir6nico' -responde
Rorty - para designar um individuo que
olha abertamente a continghcia de suas
crengas e de seus desejos mais fundamentais,
alguim que C historicista e nominalista o
suficiente para ter abandonado a idCia de
que tais crengas e desejos remetam a algo
que foge ao tempo e ao acaso". A ironia
- declarou nosso autor no decorrer de
urna entrevista - "significa algo de muito
proximo ao antifundacionalismo". No fundo, afirma Rorty, "0s ir6nicos liberais sHo
pessoas que tim, entre estes seus desejos
infundaveis, a esperanga de que o sofrimento
possa diminuir, e que possa ter fim a humiIhagiio sofrida por alguns seres humanos por
causa de outros seres humanos".
Essa utopia liberal renuncia hs teorias
filosoficas de largo porte - como as que
se referem i s leis da historia, o declinio do
Ocidente e o fim do niilismo. Na sociedade
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ut6pica proposta por Rorty, "a solidariedade n50 C descoberta com a reflex5o;
ela C criada". E criada com a imaginaqao,
"tornando mais sensiveis ao sofrimento e
humilhaq50 particulares, sofridos por outras
pessoas desconhecidas".

Levar A esfera do"n6sN
pessoas q u e antes
cram dos "eles"

E uma sensibilidade acrescida que nos
faz reconhecer um individuo como "dos
nossos" mais que vi-lo como "dos deles".
Mas esta sensibilidade n5o cresce por causa de uma teoria universal que descreve
uma essencia humana presente em todos
os homens; e ninguCm se identifica com a
comunidade de todos os seres racionais. Tal
sensibilidade cresce por obra nHo da teoria,
"mas de outros generos liter6rios como
a etnografia, a reportagem jornalistica, a
historia em quadrinhos, o teatro-verdade
e sobretudo o romance". Dickens, Olive
Schreiner ou Richard Wright nos fazem
conhecer de mod0 detalhado formas de

TTT

I

sofrimento passadas por pessoas que antes
ignoravamos. Choderlos de Laclos, Henry
James ou Nabokov nos mostram a crueldade
da qual nos mesmos somos capazes, e nos
obrigam, portanto, a redescrevermo-nos.
Aqui esta - insiste Rorty - a raz5o pela
qual "o romance, o filme e o programa
televisivo substituiram, de mod0 gradual
mas decidido, o serm5o e o tratado como
veiculos principais da mudanga das convicq6es morais e do progresso".
0 liberal i r h i c o exerce sua ironia sobre teorias a res~eitoda essincia humana.
mas esta atento a minimizar sempre mais a
importiincia das diferenqas tradicionais (de
raqa, de religi50, de usos etc.) em relag50
"A semelhanqa na dor e na humilhaq50". 0
liberal ir6nico inclui sempre mais na esfera
do "nos" pessoas diferentes de nos que antes
eram dos "eles". Nds - diz Rortv - devemos comecar de onde estamos. E eis seu comentario a uma posig5o que A primeira vista
pareceria moralmente muito estreita: "Aquilo que redime este etnocentrismo [...I C o fato
de que C o etnocentrismo de um 'nos' ('nos
liberais'), cuja finalidade C a de expandir-se,
de cr,jar um ethnos ainda maior e diversificado. E o 'nos' daaueles aue foram educados
a estar em alerta contra o etnocentrismo".

I .I
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do realisvno vnetafisico a0 vealismo interno
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verdadeiras ou falsas nossas proposi@es, e independente de nossa Do
mente. Sucessivamente Putnam critica o realismo metafisico pelo metafjsico
fato de que falamos do mundo, conhecemos o mundo sempre
realismo
por meio de nossas teorias, apenas dentro de nossas teorias. At& interno
a descrisao de nossas sensa~6esocupa-se de toda urna serie de + g 3-7
escolhas conceituais. Por tudo isso "reaiismo equivale a realismo
interno"; e o realismo interno 6 "o cinico reaiismo que nos interessa ou nos serve".
0 realism0 metafisico 4 a concept$io tipica da esmagadora maioria dos fildsofos
antes de Kant, A concep$io internista 6, ao contrdrio, a que foi proposta por Kant,
e depois por Peirce e Wittgenstein, el mais proximo a n6s, por Nelson Goodman.

,,

Defensor da id6ia de que "0s significados n8o estao na cabesa" e que a referCncia de nossostermos tS determinada grasas ao "contributo do prdprio mundo",
4 critic0 da hipotese q4tica segundo a qua1 nossas crengas sobre Teoria
o mundo externo poderiam ser urna simples iluslo: Putnam, em da
outros termos, destrdi a duvida hiperbolica que poderlamos ser
ctirebros em urna tina, privados de contatos reais com o mundo
cetjcismo
externo.
4
8-10

,

Hilary Putnam nasceu em Chicago
no dia 31 de julho de 1926. Sua formaqio
intelectual deu-se dentro da escola analitica de origem neopositivista. Diplomado
em filosofia em 1948 na Universidade de
Pennsylvania, Putnam se doutorou em Los
Angeles em 1951. At6 1960 ensinou em
Princeton; no MIT at6 1965; desde 1965 C
professor de filosofia em Harvard. Desde
1976, sempre em Harvard, 6 Professor of
Modern Mathematics and Mathematical
Logic.
Embora tendo estudado sob a direqio de Carnap e Reichenbach, Putnam leu
Kierkegaard - que recorda "ter adorado" -, Marx e Freud. Em todo caso, foi
depois dos quarenta anos que ele conseguiu
libertar-se dos limites estreitos da filosofia
analitica. Foi durante a dCcada de 1960
-C o periodo da guerra do Vietnam -que
Putnam se lanqou no compromisso politico:
foi membro do movimento dos Students
for Democratic Society, e sucessivamente
de um grupo maoista, o Progressive Labor
Party. "Hoje - diz Putnam - n i o sou
mais maoista nem marxista, mas urna coisa
me resta daquele periodo: a idCia de que a
filosofia n i o C simplesmente urna disciplina
acad2mica".
Admirador de Jiirgen Habermas e de
Karl Otto Apel, Putnam considera que na
filosofia alemi esteja inerente urna espCcie
de "miss20 salvifica redentora"; ao passo
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que esta de acordo com quem disse que "0s
filosofos franceses refinaram a capacidade
de parecer muito radicais sem dizer nada
que os exclua do proximo governo socialists". Comenta Putnam: " H i muito pouca
seriedade, urna espCcie de fundamental
desonestidade".

0holneln nzo deve
ser deificado

Entre os filosofos americanos mais
versados em matematica, Putnam 6 talvez
o unico filosofo pos-analitico que desenvolveu um forte interesse pela religiiio, em seu
caso, pel0 judaismo. Disse Putnam: "[ ...I
No sCculo XIX comeqou-se a dizer: C preciso deixar de crer no sagrado. Nem sequer
cem anos mais tarde houve dois terriveis
ditadores, ambos ateus: Stalin e Hitler".
Em todo caso, precisa Putnam, "para mim
a religiiio significa justamente refletir sobre
o sentido do limite humano. 0 problema do
humanismo, como se desenvolveu de Feuerbach para frente, significou a deificaqiio do
homem. Niio vejo nada neste stculo que me
faqa desejar deificar o homem. Como Ben
Schwartz, penso que o homem C o pior deus
que existe".
Consciente do fato de que a filosofia da
ciincia pode se desenvolver em dois niveis,
caso se trate de quest6es tipicas de certa
disciplina ou caso se refira a temas gerais
(corno o confront0 entre teorias, o problema
da induqiio etc.), Putnam consagrou a maior
parte de sua produqiio filosofica -a que vai
da dkcada de 1960 at6 os inicios de 1980
- nos tris volumes de seus Philosophical
Papers: 1)Mathematics, Matter and Geometry (1975); 2 ) Mind, Language and Reality
(1975); 3) Reason and Realism (1983). De
1978 C o volume Meaning and the Moral
Sciences. Outro importante trabalho seu,
Reason, Truth and History, saiu em 1981.
As Paul Carus Lectures, que ocorreram em
Washington em 1985, estiio na origem de
seu livro Many Faces of Realism (1987).Em
1988 apareceu Representation and Reality:
aqui trata-se ainda da filosofia da mente e
6 criticado, por urna posiqiio vizinha a de
Verstehen, o funcionalismo - posigiio que
Putnam havia defendido no segundo volume
dos Philosophical Papers -, onde sustentava que as propriedades psicologicas de
um individuo niio s8o propriedades fisicas,
embora as primeiras possam ser realiza-

das pelas segundas. 0 pragmatismo: uma
auest2o aberta C de 1992 e contCm aleumas
Aqui
ialestras feitas por Putnam em
ele escreve: "Queremos ideais e queremos
visiio do mundo, e alCm disso queremos
aue nossos ideais e nossa visiio do mundo
sk sustentem reciprocamente. Uma filosofia
que tem apenas argumentaqiio (de "dura"
tCcnica) niio pode satisfazer urna fome genuina, ao passo que uma filosofia que seja
inteira visiio global e nada de argumentaqiio
satisfaz de fato urna fome genuina, mas da
mesma forma que um mingau satisfaz a
crianqa". Portanto, a contraposiqiio entre
a filosofia que se interessa em como viver
e aquela que se ocupa de quest6es tCcnicas
C urna falsa contraposiqiio, como prova
tambim a filosofia de Putnam. na aual a
discussiio de quest6es tCcnicas se entrecruza
com temhticas de Ctica e de estktica, e com
problemas religiosos.

om;

Na apresentaqiio (Science as Approximation to Truth) do primeiro volume
de seus Philosophical Papers, volume
intitulado Mathematics, Matter and Geometry, Putnam escreve que "estes ensaios
siio todos escritos a partir daquela que C
chamada de perspectiva realista". Essa
perspectiva sustenta, substancialmente, que
a realidade, que torna verdadeiras ou falsas nossas proposiq6es, C independente de
nossa mente. Putnam, em poucas palavras,
afirma, de acordo com o senso comum,
que de fato existem mesas, cadeiras, casas
etc.; e de acordo com o cientista militante,
afirma a existhcia das realidades as quais
se referem os conceitos teoricos da ciincia: elktrons, genes etc. Ele n8o admite a
existincia de verdades a priori; diz que a
geometria euclidiana C urna geometria do
espaqo finito e, enquanto tal, C urna teoria empirica, ou seja, sintitica; no ensaio
What is Mathematical T r u t h , afirma que
o conhecimento matematico C tambem um
conhecimento corrigivel, e que, portanto,
niio se afasta muito do tip0 de conhecimento das ciincias empiricas: C conhecimento
quase-empirico.
No segundo volume (Mind, Language and Reality) dos Philosophical Papers
encontramos urna defesa d o realismo
empirico, ou seja, da concepq80 segundo
a qua1 tanto os experimentos continuos
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de laboratbrio, como as experitncias da
vida quotidiana, atestariam a realidade do
mundo externo, aumentando a cada instante a credibilidade da teoria que afirma
a existincia do mundo externo. Pois bem,
Putnam, para sustentar o realismo empirico,
aduz o argument0 de que se trata de urna
tese aceita por tHo longo tempo, que chegou
a assumir o status de um fato; e, sobretudo,
que tal concep~fio-que, para Putnam, tem
"as mesmas caracteristicas de urna hipotese
empirica" -, nHo foi e nHo C contrariada
por teorias rivais sCrias. Segundo Putnam
nHo se verificam justamente "severas tentativas" capazes de ameaqar seriamente a
idCia da exisdncia dos objetos materiais.
Putnam se pergunta: "[ ...I Como se procede
para tentar falsificar a exisdncia dos objetos
materiais? E quais teorias alternativas est50,
ou estiveram, em campo?"
D o veal ismo metafisico
I .

.

.

a o realismo interno

Em 1978 aparece Meaning and the
Moral Sciences. E aqui que, sob a influencia
de pensamentos de tip0 kantiano, ocorre a
reviravolta que leva Putnam do realismo
metafisico ao realismo interno. A critica que
Putnam dirige ao realismo metafisico C que
pensar em um mundo independente de nossa
mente, fora de qualquer teoria, "conserva
talvez o MUNDO,mas apenas ao preqo de
renunciar a qualquer idCia compreensivel de
como C o MUNDO".A realidade C que n6s falamos do mundo, conhecemos o mundo apenas por meio de nossas teorias, unicamente
dentro de nossas teorias. Se aceitarmos urna
teoria dentro da qual encontramos o termo
"elCtron", isso quer dizer que fizemos urna
vers5o do mundo dentro da qual nos referimos a objetos chamados elCtrons. Eis, entiio,
afirma Putnam, que "realismo equivale a
realismo interno", e que C exatamente esse
realismo interno "o unico realismo que nos
interessa ou nos e' util".
0 realismo metafisico - anota Putnam - C urna concepgiio filosdfica tipica
da maioria esmagadora dos fil6sofos antes
de Kant. A concepgiio internista pode ser
encontrada, ao contririo, reiativamente
tarde na hist6ria da filosofia. E a perspectiva proposta por Kant, que encontramos
depois em Peirce e em Wittgenstein e, mais
recentemente ainda, em Nelson Goodman
e Michael Dummett.

D a "perspectiva
eyternista"

internista''

Em Reason, Truth and History (Raziio,
verdade e histdria), de 1981, Putnam escreve que a perspectiva do realismo metafisico
C aquela segundo a qual "o mundo consiste
de certa totalidade fixa de objetos independentes de nossa mente, existe exatamente
urna s6 descriqHo verdadeira e completa de
'como C o mundo', e a verdade comporta
urna relagso de correspondencia de algum
genero entre as palavras, ou os sinais do
pensamento, e as coisas externas, ou conjunto de coisas externas". Putnam chama
essa perspectiva de perspectiva externista
porque "seu ponto de vista preferido C o
do olho de Deus". Pois bem, a perspectiva
externista Putnam contrapoe, tornando-a
prbpria, a "perpectiva internista", segundo a qual se considera que "perguntar-se
de auais obietos consiste o mundo tem
sentido a p e k s dentro de urna dada teoria
e descriqiio".
E - especifica Putnam - "muitos
fil6sofos 'internistas', embora n50 todos,
afirmam, alCm disso, que haja mais de
urna teoria ou descriqao 'verdadeira' do
mundo". Desse modo, "o internalismo
nHo nega que ingredientes que derivam
da experitncia concorram para o conhecimento, que n i o C considerado como urna
hist6ria cuio unico vinculo seia a coerencia
interna, mas nega que haja ingredientes
que niio sejam eles prdprios modelados de
algum modo pelos nossos conceitos, desde
o vocabulirio que usamos para narra-10s
ou descreve-los, ou ingredientes dos quais
se pode dar uma unica descrigiio, independente de qualquer escolha conceitual".
Putnam comenta: "At6 a descriqso que
fazemos de nossas pr6prias sensaqoes, tHo
caras a geraq6es de epistemologos como
ponto de partida para o conhecimento,
esta interessada (corno, de resto, o estiio
tambtm as pr6prias sensaq6es) por toda
urna strie de escolhas conceituais. Att os
pr6prios ingredientes sobre os quais baseiase nosso conhecimento estHo contaminados
conceitualmente: todavia, mesmo que estejam contaminados, sao sempre melhor do
que nada e, se C fato que s50 tudo aquilo
de que dispomos, demonstraram n5o ser
depois tHo pouco".
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0 terceiro volume dos Philosophical
Papers C Reason and Realism. Aqui siio
retomadas, as vezes em contextos particularmente ttcnicos - como no caso do
ensaio Models of Reality -, as tematicas do
realismo. Tematicas que o autor trata ainda
em The Many Faces of Realism.
Putnam afirma, neste seu livro, que o
desmoronamento do realismo metafisico
ingznuo niio deve comportar nem a queda
no relativismo absoluto, nem a negaqiio do
realismo do senso comum. Para Putnam,
em suma, "ha as mesas, as cadeiras, os
cubos de gelo. H i tambCm elitrons, e regi6es do espaqo-tempo, numeros primos,
pessoas que s i o urna ameaqa para a paz
no mundo, momentos de beleza e de transcendincia, e muitas outras coisas". 0 que
C precis0 i urna concepgiio do realismo que
saiba tomar consciincia das descobertas da
ciincia, das entidades matemiticas e das
coisas de que fala o pr6prio realismo do
senso comum. Niio temos necessidade de
um Realismo (com R maiusculo), isto 6, de
um realismo metafisico que, em suas varias
vers6es (materialismo, idealism0 subjetivo,
dualism0 etc.), C apenas "o inimigo, niio o
defensor" daquele realismo aceitavel (com
r minuscule), que C o realismo interno: urna
concepgio que C "o caminho a seguir para
preservar o realismo do senso comum, ev.itando os absurdos e antinomias do realismo
metafisico [...] ".
0 realismo interno, afirma Putnam em
um process0 de aprofundamento continuo,
"consiste, no fundo, apenas na insisdncia
de que o realismo niio C incompativel com
a relatividade conceitual. Podemos ser tanto
realistas como relativistas conceituais". Para
tornar clara tal proposta, Putnam aduz a
metafora da "f6rma para tortas": "As coisas
independentes de toda escolha conceitual
siio a massa; nosso contributo conceitual C a
forma da f6rma". Pois bem, diante de tortas
desenhadas por f6rmas diferentes, niio C correto dizer que apenas certa torta -dividida
em certas partes - t real. Se o que foi dito t
justo, "entiio - assegura Putnam - tornase compreensivel como isso que C em certo
sentido o "mesmo" mundo (ou duas vers6es
profundamente correlatas) possa ser descrito
em urna versiio como consistindo de "mesas
e cadeiras" (e estas siio dotadas de cores e
de propriedades de disposigio etc.), e como
consistindo de regi6es do espaqo-tempo,

particulas e campos, na outra versiio". E niio
se pode pretender que tudo isso deva ser redutivel a urna unica versiio. Uma pretensio
desse tip0 equivaleria "a cometer o err0 de
crer que a pergunta 'Quais siio os objetos
reais?' tenha sentido independentemente de
nossas escolhas conceituais" .

p\ relatividade conceitual
A relatividade conceitual niio equivale
a relativismo cultural radical. "Nossos
conceitos podem ser relativos a urna dada
cultura, mas disso niio deriva que a verdade
ou falsidade de tudo aquilo que dizemos
usando esses conceitos seja simplesmente
'decidido' pela cultura. Mas C mera ilusio
que a idtia de que haja um ponto de Arquimedes, um uso de 'existir' inerente ao pr6prio mundo, pelo qua1 a pergunta 'Quantos
objetos realmente existem?' tenha sentido".
No realismo interno, o que desaparece niio
C a realidade, mas a nogiio de coisa em si:
"0 realismo interno diz que niio sabemos
do que estamos falando quando falamos de
'coisa em si' ".
0 realismo interno, portanto, possui
t r a ~ o skantianos, mas de Kant elimina a
"coisa em sin e o absoluto das categorias.
Putnam t kantiano enquanto no realismo

interno "o papel de instrumento organizador da experitncia C desempenhado pel0
elemento de natureza intrinsecamente social
que C a linguagem" (M. Dell'Utri). Eis, em
urna definiqso posterior, a substiincia do
realismo interno: "Ha 'fatos externos', e
n6s podemos dizer como sii.0. 0 que n2o
podemos dizer, porque n5o tem sentido, t o
que os fatos siio independentemente de toda
escolba conceitual". Putnam insiste em dizer
que "ha alguns fatos, n5o constituidos por
nos, a descobrir". Mas podemos dizer isso
"apenas depois de ter adotado um mod0
de falar, urna linguagem, um 'esquema
conceitual'. Falar de 'fatos', sem ter especificado em qual linguagem estamos falando,
C falar de nada; a palavra 'fato' nso tem
um uso fixado pela realidade em si mais do
que o tenha a palavra 'existe' ou a palavra
'objeto' ".

fi teoria tradicional
da referSncia

Depois de ter delineado o trajeto teorico que levou Putnam do realismo metafisico
ao realismo interno, sera oportuno p6r a
atengso sobre alguns pontos mais particulares da filosofia de Putnam; ao menos para
perceber o tipo de trabalho desenvolvido
por nosso autor.
0 primeiro ponto C a teoria causal da
refer8ncia7um ponto fundamental do pensamento de Putnam; urna teoria que comeqou
na dtcada de 1960 e que Putnam, independentemente de Samuel Kripke, levou a termo
pela metade dos anos setenta, expondo-a em
detalhes no artigo de 1975 The Meaning of
"Meaning" (atualmente em Mente, linguagem e realidade). Putnam formulou a teoria
quando aceitava o realismo metafisico, e a
manteve mesmo depois de ter rejeitado o
realismo metafisico, fato que "indicaria a
'neutralidade metafisica' da teoria causal
da referencia" (M. Dell'Utri).
A teoria tradicional da referencia
-pensemos em Frege, Russell, Carnap, mas
tambCm em Kuhn e Feyerabend - sustenta
que a referencia dos nossos termos C determinada por meio de descri~Ges,imagens. Em
outras palavras, para a teoria tradicional,
a extensiio (isto C, os objetos aos quais um
termo se refere) C determinada pel0 significad0 do termo; o significado de urn termo
C a sua intensgo; e conhecer o significado
de um termo equivaleria a encontrar-se em

certo estado psicol6gico (no sentido, por
exemplo, de estados da memoria ou de
disposiq6es psicologicas).

Diante de urna teoria desse tipo, Putnam sustenta que "a extensso nso t determinada pel0 estado psicol6gico". E demonstra
esta sua tese recorrendo a urna estranha
hip6tese de ficgiio cientifica. Suponhamos a
existencia de um planeta totalmente semelhante a Terra (cada um de n6s tem seu s6sia7
fala-se a mesma lingua, existem os mesmos
objetos). Chamaremos tal planeta de Terra
Gemea. A unica diferenfa que existe entre
a Terra e Terra Gemea C que sobre Terra
Gemea usa-se o termo "igua" para um
liquid0 que tem todas as caracteristicas da
agua (sacia a sede, 6 transparente, limpid0
etc.), mas tem urna f6rmula quimica diferente de H,O, tem urna formula deste tipo:
XYZ. At6 que um astronauta proveniente da
Terra nZo tiver examinado quimicamente o
que os habitantes de Terra GCmea chamam
de "iigua", e n5o tiver mostrado que niio
se trata de HJO mas de XYZ, sera normal
pensar que "agua" tem o mesmo significado
sobre a Terra e sobre Terra Gemea. Quando
tivermos descoberto que a "Agua" sobre
Terra Gtmea niio C H 2 0 , mas XYZ, ent5o
se dirh que sobre Terra Gemea o termo
"agua" significa (ou se refere ou tem como
extensiio) XYZ e nZo H 2 0 . A situaqzo niio
muda, todavia, se tambCm voltassemos atras
no tempo, em um period0 em que a quimica
n5o tinha conhecido os desenvolvimentos
atuais. Voltemos atras, em 1750. NHo existe
a quimica que torne possivel descobrir que
aquilo que os habitantes de Terra GCmea
chamam de +a nZo t H,O mas XYZ, raziio pela qual tudo aquilo que um habitante
da Terra pensa sobre igua C tambim aquilo
que sobre agua pensa um habitante de Terra
Gtmea. Eles, portanto, quando pensam ou
falam da agua, encontram-se no mesmo estad0 psicol6gico e, todavia, usando a mesma
palavra, referem-se a dois liquidos diferentes. Tudo isso nos diz, conclui Putnam, que
"a extensso do termo 'agua' n i o C funqiio
unicamente do estado psicologico de quem
fala". 0 que acontece em nossa cabeqa n5o
determina o significado das palavras. " 0 s
significados afirma Putnam - n5o est5o
na cabefa".
Mas, ent50, como C que o termo
"agua" se liga a agua? Sem diivida, o signifi-
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cad0 de um termo niio C propriedade privada
de um individuo particular; ele se refere a
comunidades inteiras de falantes. Mas, em
todo caso, como C que urna comunidade
falante se refere a igua usando a palavra
"agua"? Pois bem, a essa pergunta Putnam
responde que a referencia de nossos termos
determina-se apenas gragas 2 "contribuigiio
do proprio mundo", ou seja, "gragas ao subsistir de urna relaqiio causal entre o uso do
termo feito pelos falantes e o referente real
do termo. Sobre a Terra GEmea, por exemplo, 'igua' refere-se exatamente ao XYZ, e
n5o a outro, justamente porque C o XYZ,
e ngo outra coisa, a causa ultima do uso de
'Agua' em seus varios casos". Dito de outra
forma: a extens50 do termo "igua" sobre
a Terra - isto 6 , os tragos de realidade aos
quais refere-se o termo "agua" - determina-se por aquilo que C a igua sobre a Terra,
pela formula H,O; sobre a Terra GEmea, ao
contrario, a extens50 da palavra "agua" 15
determinada pela natureza possuida pelos
objetos aos quais o termo se refere, natureza
explicitada, no caso, pela formula XYZ.

Este C, portanto, o experimento mental
imaginado por Putnam. Sua fung5o C a de
propor de novo, em vers2o contemporinea, a
duvida ce'tica. A pessoa, cujo cCrebro esta na
tina, tem a sensagio de viver urna vida como
antes, entre cadeiras e mesas, entre urna
conversa e a realizagio de urna tarefa, entre
um medo e um sentimento de satisfagzo; ela,
todavia, se ilude, urna vez que sua vida C a
de urn cCrebro em urna tina. Aqui Putnam
se pergunta: quem nos assegura que tambCm
nos todos n5o sejamos cirebros em urna
tina, ckrebros condenados a iludir-se sobre
sua propria situag5o real? Aflora novamente, portanto, a grande d h i d a de Descartes:
quem nos garante da existincia daquilo que
vemos, tocamos, sentimos, manipulamos?

Se f 6 s s e m o s
.

.

ckrebros

e m & m a tina,
e s t a r i a m o s e m graM
de p e n s a r
q M e somos ckrebros

C & r e b r o s e m &ma tina

Imaginemos que um cientista cruel
submeta a urna operagiio um ser humano.
0 cientista retira o cCrebro do corpo de um
individuo e o p6e em urna tina cheia de substgncias nutrientes que o mantEm em vida. 0 s
terminais nervosos do cCrebro foram ligados
a "um computador supercientifico" que, por
meio de programas adequados, faz com que
aquele cCrebro "tenha a ilusiio de que tudo
seja perfeitamente normal".
Para ir aos detalhes: "parecer-lhe-i
que ha pessoas, objetos, o cCu e assim por
diante", mas a realidade C que tudo aquilo
que a pessoa ou, melhor, o cirebro sente
"nio C mais que o resultado dos impulsos
eletr6nicos transmitidos pel0 computador
aos terminais nervosos". Putnam leva muito
adiante seu experimento mental e -sempre
em Raziio, verdade e histdria -acrescenta:
"0 computador C tiio aperfeigoado que, se
a pessoa quiser levantar a mio, os impulsos
transmitidos pel0 computador far50 com
que ele 'veja' e 'sinta' a m5o que se levanta.
Alim disso, mudando programa do computador, o cientista cruel podera at6 fazer
que a vitima 'experimente (tambCm como
alucinag5o) qualquer situaggo ou ambiente
que o cientista quiser que ela prove' ".

0 cCrebro na tina tem conhecimentos,
sensag6es, imagens. PorCm se ilude, pensando estar em contato com o mundo real, ao
passo que aquele mundo real C apenas um
conjunto de estimulos provenientes do computador. Portanto, como sabemos que n5o
somos cCrebros em urna tina? Para responder a tal pergunta, Putnam aproveita urna
pergunta contraria: se realmente f6ssemos
cCrebros em urna tina, estariamos em grau de
dizer ou pensar que somos cCrebros em urna
tina? Ora, a resposta a tal pergunta C: niio!
A resposta C negativa, porque a hipotese de
que somos cCrebros na tina se auto-refuta,
no sentido de que sua verdade comporta
sua falsidade. E Putnam examina a tese,
indagando a relag20 de referincia que as
palavras tim com a realidade. As pessoas,
em um mundo no qual os cCrebros estiio em
tina, podem certamente proferir palavras,
assim como fazemos; elas, todavia, embora
usando as mesmas palavras usadas por nos,
n5o podem de nenhum mod0 se referir i
propria coisa qual nos nos referimos. A
ocorrincia, nos pensamentos das pessoas
com os cirebros na tina, de palavras como
"iirvore" ou "casa", ou at6 de "tina", "cCrebro" e "computador", n i o C determinada
pelos objetos, e sim muito mais pelos esti-

Uma fotografia rec-ente de Putnanz.

mulos que o computador envia ao cCrebro,
ou pelas imagens produzidas no cCrebro por
esses estimulos.
Na argumentaqiio, Putnam faz uso de
sua teoria causal da refer2ncza. E, justamente
se apoiando sobre essa teoria, ele conclui
que, se formos cCrebros em urna tina, niio
poderemos pensar ou dizer que somos ctrebros em urna tina. Escreve Putnam: "Se o
'mundo possivel' C verdadeiramente o real
e nos niio formos, efetivamente, mais que
cCrebros em urna tina, quando dizemos que
'somos cCrebros em urna tina', entendemos
com efeito que somos ce'rebros em uma tina
na imagem, ou algo do genero (admitindo
que nosso discurso tenha em todo caso um
significado). Mas parte da hipotese segundo
a qual seriamos ctrebros em urna tina C que
nos niio somos cirebros em urna tina na
imagem (o ser cCrebros em urna tina, isto 6,
niio faz parte de nossa alucinaqiio), raziio
pela qual, se formos efetivamente ctrebros
em urna tina, entiio o enunciado 'somos cCrebros em urna tina' diz algo falso (se C que
diz alguma coisa). Em poucas palavras, se
somos cirebros em urna tina, entiio 'somos
cCrebros em urna tina' 6 falso. Assim, isso C

(necessariamente)falso". E o err0 C principalmente devido - nota Putnam - a urna
teoria magica da refercncia, "segundo a qual
certas representagdes mentais se referem necessariamente a coisas externas particulares,
ou a gcneros particulares de coisas externas".
Com tudo isso, Putnam devasta a
ameaqadora hipotese cCtica onde se afirma
que nossas crenqas sobre o mundo externo
poderiam ser pura e simples ilusiio; em
suma, Putnam destroi a duvida hiperbolica,
segundo a qual poderiamos ser cirebros em
urna tina, privados de contatos reais com
o mundo externo. Mas a moral da fhbula,
por assim dizer, vai mais a h , urna vez que
a demonstraqiio da hipotese cttica equivale
para ele tambCm a urna critica severa do realismo metafisico e ao mesmo tempo a urna
sustentagiio do realismo interno. E equivale
a urna critica do realismo metafisico pela
raziio de que o ceticismo t o eterno companheiro do realismo metafisico, enquanto 6
justamente o cCtico que afirma a existencia
de um mundo incognoscivel para nos. 0
mundo incognoscivel do cCtico C o mundo
independente da nossa mente do qual fala,
justamente, o realista metafisico.
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IV. William BavtleY:
para

uma teoria mais

ampla da racionalidade

William Bartley (1934-1990), discipulo e assistente de Popper (de quem edit o u os trQ volumes d o Pos-escrito a logica da descoberta cientifica) e amigo de
Friedrich A. von Hayek (do qua1 editou a liltima obra: A presung20 fatal), e autor
d o livro The Retreat t o Commitment. E nesse trabalho que Bartley propde seu
racionalismo pancritico.
Bartley constata que todas as autoridades intelectuais da
filosofia
ocidental (as sensaqdes dos empiristas, os principios
0 racionalismo
auto-evidentes dos racionalistas, as ideias claras e distintas dos
pancritico
cartesianos etc.) se revelaram "tanto intrinsecamente faliveis
+ 3 7-4
como epistemologicamente insuficientes". A verdade e que "as
fontes infaliveis d o conhecimento e da autoridade intelectual d o
t%opouco atingiveis quanto as autoridades politicas infaliveis". N%oconhecemos
fontes de conhecimento infaliveis; toda fonte e bem-vinda, contanto que possa ser
criticada. Por conseguinte, e precis0 substituir a justifica@o pela critica de nossas
ideias e teorias.
E eis o nucleo d o racionalismo pancritico: "Nada pode ser justificado; toda
coisa pode ser criticada". Trata-se de u m programa que n%opostula autoridades
intelectuais dirigidas a justificar nossas asserqGes, mas que e voltado a contrastar
e neutralizar os erros intelectuais. E que evita tanto a fal&ncia dos pan-racionalistas (0s quais supdem erroneamente ter encontrado autoridades definitivas d o
conhecimento: Descartes, Leibniz, Bacon, Locke etc.) como a fuga n o irracional d o
racionalismo critico de Popper (o qua1 deve admitir a escolha irracional da raz%o
cientifica).
Se as teorias cientificas s%oracionais porque controlaveis por meio de experimentos cujos resultados podem levar a sua falsificaqao e a substituiq%opor teorias
cientificas melhores, as teorias filosoficas o u metafisicas (sobre Deus, o sentido da
historia, o Estado, o homem etc.) n%os%ofalsificaveis - por meio
d
o recurso aos fatos -; se, com efeito, o fossem, seriam cientificas.
A racionalidade
Todavia,
lembra Bartley, uma teoria filosofica e racional se 6 posvai alem
sivel submet&-la a critica; se, por exemplo, a teoria filosdfica pode
da ciencia
entrar em contraste com uma teoria cientifica bem consolidada.
+ 5 5-8
Este e o caso da teoria evolucionista que, se aceita, entra em inconciliavel contraste com o idealismo. A racionalidade, portanto,
estende-se para alem d o Bmbito da ciencia; a refutabilidade empirica das teorias
cientificas e apenas um caso da mais ampla racionalidade, que consiste na criticabilidade das ideias e teorias que s%oapresentadas como soluqdes de problemas. Escreve
Bartley: "0problema (da demarcaqao) n%oreside na demarcaqao entre aquilo que
e cientifico e aquilo que n%oo e, mas na demarcaq%oentre aquilo que 4 racional
e aquilo que e irracional, entre aquilo que e critico e aquilo que n%o4 critico".
Em t o d o caso, e fundamental compreender que: justificar nao significa criticar.

vida e as obras
Nascido em Pittsburgh, na Pennsylvania, em 1934, William Bartley I11 faleceu
prematuramente em Oakland, na Califbrnia,
dia 5 de fevereiro de 1990. Terminando

seus estudos na AmCrica, obteve depois o
doutorado em 16gica e mitodo cientifico na
London School of Economics and Political
Science. Ensinou na Universidade de Pittsburgh, onde foi tambCm co-diretor do Centro
de filosofia da cihcia; foi ainda docente no
Warburg Institute de Londres e na London

Capitdo nono School of Economics and Political Science.
Bartley organizou os t r k volumes do Pdsescrito a ldgica da descoberta cientifica de
Karl Popper (do qua1 Bartley foi assistente
por bastante tempo). Ele tambCm cuidou
da filtima obra de Friedrich A. von Hayek,
The Fatal Concept. The Errors of Socialism
(A presun~iiofatal. 0 s erros do socialismo).
Quando faleceu, Bartley estava trabalhando
na biografia intelectual de Popper e na de
Hayek. A obra mais importante de William
Bartley C The Retreat o Commitment, de
1962 (reeditada virias vezes em inglk, com
acrCscimos);nela Bartley propoe sua concep$50 filosofica que ele chama de racionalismo
pancritico, urna concepq50 que, enquanto
amplia os confins da racionalidade para
alCm da cihcia, afirma que "nada deve ser
justificado, e tudo deve ser criticado". Outra
obra interessante C Wittgenstein, de 1973.
Uma antologia de ensaios empenhativos
C Unfathomed Knowledge, Unmeasured
Wealth (Conhecimento insondhel, riqueza
desmedida), que apareceu pouco depois da
morte do autor em 1990.

da filosofia politica
Para delinear e sustentar sua propria
posig5o filosofica - posig5o que ele chama
de racionalismo pancritico -, Bartley aproveita a teoria politica de Popper. Em teoria
da politica, Popper sustentou que a pergunta
"quem deve governar?" sempre obtera uma
resposta autoritaria, mesmo que se afirme
que quem deve governar C o povo, ou o rei,
o proletariado, este ou aquele grupo, ou
esta ou aquela raga. A pergunta "quem deve
governar?" pressupGe, com efeito, que exista algum individuo, algum grupo, alguma
familia, alguma classe, alguma raga etc., a
quem seja inerente o atributo da soberania.
Deste modo, Plat50 -diz Popper -poluiu
toda a teoria politica do Ocidente. A pergunta "quem deve governar?" C urna pergunta
que impele a pesquisa daquilo que n i o existe
e oferece a ilus5o de respostas adequadas,
exibindo apenas aquelas que, na realidade,
n5o s5o mais que opg6es autoritarias.
A pergunta legitima em teoria da politica n5o C "quem deve governar", e sim, muito
mais, "como podemos organizar da melhor
forma nossas instituig6es politicas, de mod0
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que possamos nos libertar dos maus governantes ou, pelo menos, limitar ao maxim0
os danos que possam produzir?"
Estas idCias s5o expostas por Popper
em A sociedade aberta e seus inimigos. A
mudanga da pergunta pode parecer secundaria para urna vis5o superficial; as coisas,
porCm - afirma Bartley -, n5o s5o assim,
urna vez que ela C suficiente para dissolver
a estrutura autorithria da filosofia politica.
Com efeito, "implicito na pergunta assim
reformulada esta o reconhecimento de que
de fato n5o existe algo como o melhor tip0
de suprema autoridade politica valida para
todas as situagGes, e sim que toda autoridade
- a do povo, do rei ou do ditador - pode
se transformar em um mau govern0 [...I. 0
problema, portanto, n5o esta tanto em individuar antecipadamente urna fonte infalivel
de autoridade politica, e sim em assegurar-se
contra o naufrhgio da nave almirante quando ela esta dirigindo as manobras da frota".

O racionalismo pancritico
E aquilo que para Popper e valid0 em
teoria da politica, Bartley o aplica a filosofia
em geral. Todas as autoridades intelectuais
propostas (as sensag6es dos empiristas, os
principios auto-evidentes dos racionalistas,
as idCias claras e distintas dos cartesianos
etc.) se revelaram "tanto intrinsecamente faliveis como epistemologicamente insuficientes". Isso significa que "as fontes infaliveis
do conhecimento e da autoridade intelectual
s5o tiio pouco atingiveis quanto as autoridades politicas infaliveis". N5o conhecemos
fontes de conhecimento infaliveis; toda fonte
C bem-vinda, com a condiggo de que possa
ser criticada. E eis, entgo, que Bartley rejeita
todo apelo a urna autoridade qualquer que
presuma fundar urna teoria ou que presuma
justificar crittrios fundados: "Nada pode
ser justificado; tudo pode ser criticado".
Aqui se encontra o nucleo do racionalismo
pancritico, um programa filosofico que,
em vez de postular autoridades intelectuais
dirigidas a justificar ou a garantir nossas
afirrnagGes, pretende contrastar e neutralizar
os erros intelectuais. Conseqiientemente, o
filosofo n5o se por5 mais perguntas que o
mandam a caga de justificag6es; ele, ao invCs,
se fara a seguinte pergunta: "como podemos
organizar nossa vida intelectual e nossas
institui@es de modo a expor nossas crenGas,
conjecturas, ap5es, asser@es, fontes intelec-
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tuais, tradigoes e semelhantes - sejam ou
n2o justificaveis - ao rndximo da critica,
de modo a impedir e eliminar quantos mais
erros intelectuais possiveis?"

0 racionalismo pancritico C um programa filosofico que implica uma nova
concepqio da racionalidade: "Na nova
estrutura conceitual - escreve Bartley - o
racionalista C aquele que pretende deixar
toda asserqiio, compreendendo seus critkrios
fundamentais, objetivos e decis6es e at6 sua
posiqiio filosofica de base, abertos B critica,
que n i o protege nada da critica por meio de
justificaqdes irracionais; aquele que jamais
trunca uma discussiio ou uma argumenta$50, recorrendo B fC ou a um compromisso
irracional para justificar alguma crenqa exposta ao fogo de uma critica severa; aquele
que esta empenhado, ligado ou habituado
a nenhuma posiq5o particular". 0 conceit0
de base do racionalismo pancritico, portanto, niio C a justifica@o, mas a critica.
E nos, diz Bartley, dispomos ao menos de
quatro mCtodos para criticar, ou seja, para
tentar eliminar o erro, criticando nossas
conjecturas ou especulaqdes. Tais mCtodos
Go: "1) 0 controle com base na ldgica: a
teoria dada C coerente? 2) 0 controle com
base nas observa@es sensoriais: certa teoria C empiricamente refutavel por alguma
observaqio? 3) 0 controle corn base em
uma teoria cientifica: certa teoria, esteja ou
n50 em conflito com a observaqiio, esta em
conflito com alguma hip6tese cientifica? E
se estiver, temos conhecimento de uma refutaqiio desse tipo? 4) 0 controle com base
no problema: qua1 problema certa teoria
pretende resolver? Consegue resolvt-lo?"
Esses tipos de controle nos dizem que
uma teoria deve ser coerente, sob o risco de
n i o dizer nada; que uma teoria que entra em
contraste com observaqdes sensoriais bem
avaliadas C uma teoria que, pel0 que dela
se sabe, deveria ser descartada enquanto
falsificada pela experitncia; que uma teoria, por exemplo, filosofica, que esta em
desacordo com uma teoria cientifica aceita
e fortemente consolidada, tem poucas possibilidades de sobrevivhcia - pensemos
no idealism0 e em sua falsidade se for verdadeira a teoria biologics da evoluqiio; que
uma teoria C preferivel a uma outra quando

consegue resolver um problema melhor do
que a ultima.
HA um unico pressuposto no racionalisrno pancritico: trata-se da logics, mas

Capitdo nono apenas no sentido de que se estivermos empenhados em produzir argumentaq6es criticas, entiio devemos p6r em funcionamento
as regras conforme as quais, partindo de
premissas verdadeiras, chegar-se-A sempre a
conclus6es verdadeiras e conforme as quais
a falsidade das conclus6es 6 transferivel i s
premissas. No racionalismo pancritico pode
ser criticada e rejeitada qualquer coisa, at6
a propria pratica da argumenta~goe as
operaq6es de revisiio realizadas por meio do
uso da 16gica; todavia, enquanto continuarem criticando e corrigindo nossas teorias,
devemos pressupor a 16gica. Isso equivale
tambtm a dizer que poderemos abandonar
igualmente a logica quando decidissemos
de nos descompromissar em relaqio i argumentaggo critica e de abraqar, por exemplo,
a raziio exclusiva da forga. g

Uma feoria mais ampla
da racionalidade
Se a 16gica C, no sentido agora precisado, o unico pressuposto do racionalismo pancritico, a amplia~iioda idCia de
racionalidade constitui sua mais vistosa
conseqiiincia. Volte-se atris e se considere
o terceiro mCtodo de controle proposto por
Bartley, o que se realiza com base em urna
teoria cientifica: urna teoria, por exemplo,
filosofica, tem pequena possibilidade de sobrevivincia urna vez que entre em contraste
com urna teoria cientifica bem consolidada; e
se deu o exemplo do idealism0 que resultara
falso se se aceitar como verdadeira a teoria
evolutiva (onde se sustenta que a vida apareceu muito tarde sobre a face da terra, e o
homem ainda mais tarde, motivo pelo qua1
niio pode ter sido o homem que "criou" a
realidade). Considerag6es de tal tip0 nos
fazem entender que para Bartley o problema
fundamental niio C o de diferenciar entre
teorias cientificas e teorias niio cientificas:
seu problema C muito mais o de "distinguir
entre urna idCia boa e urna idCia ma, entre
urna pratica boa e urna pratica ma". "Popper sugeriu aos positivistas que o problema
niio reside na demarcaqiio entre aquilo que
C dotado de significado e aquilo que dele C
privado, mas na demarcagzo entre aquilo
que C cientifico e aquilo que niio C cientifico.
Eu - diz Bartley -sugiro que o problema
niio reside na demarcagiio entre aquilo que
C cientifico e aquilo que niio o C, mas na
demarcaqiio entre aquilo que C racional e
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aquilo que 6 irracional, entre aquilo que
C critico e aquilo que niio 6 critico". Deste
modo, urna idtia, por exemplo, filosofica
(e, portanto, niio cientifica) C racional se
puder ser criticada; e pode ser criticada se,
por exemplo, entra em contraste com urna
teoria cientifica bem consolidada. Niio siio
racionais, portanto, apenas as teorias cientificas; estas siio racionais porque refutaveis
por fatos; a falsificabilidade empirica C, pois,
um caso da mais ampla criticabilidade, ou
seja, da mais ampla racionalidade.

f\ faI2ncia
do pan-racionalismo
Existem, na opiniiio de Bartley, duas
importantes teorias da racionalidade: o
pan-racionalismo (ou racionalismo radical)
e o racionalismo critico. 0 racionalismo
radical C encontravel na historia da filosofia
moderna (mas ngo aDenas desta) tanto na
variante do intelectu~lismo(ou iacionalismo), como na do empirismo. 0 s racionalistas (pensemos em Descartes, Leibniz ou
Spinoza) acreditavam ter encontrado nas
intuig6es intelectuais autoridades definitivas sobre as quais apoiar todo o edificio do
conhecimento; os empiristas (pensemos em
Bacon, Locke, Berkeley, Hume) sustentavam
ter encontrado as autoridades definitivas do
conhecimento nas sensaq6es.
0 pan-racionalismo, todavia, entra
em falincia tanto em sua versiio intelectualista (uma vez que principios primeiros e
intuiq6es supostamente autofundantes niio
se mostraram nem certos nem iguais para
todos), como em sua versiio empirista (pelo
motivo, entre outros, de que a base empirica
da ciincia - sensaq6es e proposiq6es de
observaqiio - tambCm C incerta e falivel).

0racionalismo critico
e sua

,-

tugs

no irracional

Por sua vez, o racionalismo critico

- posigiio que, ao ver de Bartley, reune
Quine, Nozick, Morton White, Rorty e Wittgenstein, mas que C tipica principalmente da
filosofia de Popper -niio vai mais em busca
de fundamentos ultimos, inconcussos e absolutos do conhecimento. Popper com muita
clareza faz urna ligaqiio, importantissima
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ainda que "minima", ao irracionalismo. Ele
escreve: "Qualquer um que adota a atitude
racionalista o faz porque adotou, consciente ou inconscientemente, alguma proposta
ou decisiio ou crenqa ou hiibito - adogiio,
esta, que se pode definir como irracional.
De qualquer mod0 que possa ser realizada,
podemos definir essa adogHo como urna fe'
irracional na razz0 [...I; a atitude racionalista fundamental se funda sobre urna deck50
irracional, sobre a fC na raz5o". Ningutm
nos obriga a olhar o mundo com os olhos
do cientista que quer entender e dominar o
mundo; nos podemos contemplar o mundo
tambCm com os olhos do mistico.
0 pan-racionalismo (ou racionalismo
radical) ilude-se ao fundar, de mod0 certo e
de urna vez por todas, o edificio do conhecimento, e com isso se ilude de poder evitar o
fideismo e o irracionalismo. 0 racionalismo
critico declara abertamente ter escolhido
irracionalmente a raziio. 0 irracionalismo
parece, portanto, inevitiivel: o racionalismo
radical leva necessariamente ao fideismo; o
racionalismo critico declara abertamente sua
opgiio irracional (e sobre esta ultima posigiio se alicerqou, escreve Bartley, o grande
teologo protestante Karl Barth; a quem o
reprovava por ter feito a opgiio irracional
do cristianismo, Barth podia replicar: tu
quoque, tambCm tu - ateu ou pertencente
a outra fC, fil6sofo e at6 cientista - fizeste
urna escolha irracional).

ion+empovAnea

Bartley nHo se entrega diante dos resultados irracionalistas, fideistas e relativistas
de grande parte do pensamento modern0
e contemporheo. Ele imputa a causa da
falencia do racionalismo -tanto do radical
como do critico - iestrutura autorita'ria
do pensamento ocidental, um pensamento
que vai 2 caga de autoridade (autoridade
dos sentidos, autoridade do intelecto etc.)
em grau de fundar definitivamente nosso
saber, um pensamento que busca urna justificaqiio absoluta do conhecimento e para
o qual a critica equivale a justificar: para
Descartes e para Hume - apenas para
exemplificar - urna idCia C racionalmente
criticada quando se pode estabelecer se ela
pode ser racionalmente justificada ou niio.
Eis Bartley: "Todas as teorias da justificaqiio
que conheqo persistem [...I em operar, de um
ou de outro modo, urna mistura de justifica~iioe critica: para submeter a critica urna
asserqiio, se deieria, em base a tais teorias,
mostrar que ela niio pode ser derivada de
urna autoridade racional, ou que estii em
conflito com tal autof-idade, a qual nHo C
suscetivel de critica". E justamente cindindo
os dois conceitos de justifica@o e de cri'tica
que Bartley introduz sua novidade, que C o

racionalismo pancri'tico.

da an6lise da t e o v i a da relatividade
h an&lise da psican&Iise
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Tal interpretaqao - feita por Habermas e Ricoeur - queria popper
salvar a psicandlise, mostrando que ela e um tip0 de saber cien- se engana
tifico diverso da fisica. Apesar de tudo - nota Grunbaum - tra- sobre
ta-se de uma proposta que nao e mais que "um difundido mito a psicandlise:
exegetico": um mito que contradiz a intensgo declarada do pai masenganam-se
tambem
da psicandlise e que falseia os textos freudianos.
Por outro lado, tambem Popper erra, porque, por sua vez, Habermas
Freud de fato n%oassumiu, diante de suas proprias teorias, uma
atitude verificacionista, e sim falsificacionista, e porque "bem
longe de na"o ser capaz, como um mito, de fazer prediqbes falsificaveis, a teoria psicanalitica faz prediqaes que parecem arriscadas, segundo
os parametros de Popper". A condenaqao da psicanalise por parte de Popper,
portanto, n%ose sustenta.

>R[3"3"~

Grunbaum, que, na tradi@o de Bacon e Mill, aceita um Contra
indutivismo eliminatorio, contesta o anti-indutivismo de Popper
antie afirma que Popper "parodiou a tradiqao indutivista"; de acordo indutivismo
sobre a critica da teoria popperiana da verossimilhansa ou veros- de Popper
similitude, sustenta que entre duas teorias falsas uma n%opode + 3 5-7
ser mais verossimil do que outra; e mostra que, se duas teorias
sucessivas (Newton e Einstein) s%oincompativeis, havera entio ao menos um problema soluvel na teoria newtoniana, e que n4o podera ser posto na de Einstein.
Por sua vez, Grunbaum assume como criterio de demarca@oentre cihcia e
ni3o ciencia a indu@oeliminatoria. E exatamente em base a esse criterio ele declara
que a psicandlise e de fato cihcia; apenas, porem, que e ma ciencia.
A psicanalise e ma ciencia porque os dados clinicos n%os%o
verificaveis: nao conseguem garantir nem uma correta visa0 das Par w e
causas dos disturbios, nem sua remoc;%o;eles - os dados clinicos a psicandlise
- sao irremediavelmente contaminados pelo analista. Freud nao -+3 8-10
ci6ncia
oferece nada melhor que um post hoc ergo propter hoc; e, sempre
nas explicaq3es das parapraxes, "a simples afinidade tematica n%o
implica uma ligac;%ocausal". E, por fim, n%opodemos estar de fato tranquilos a
respeito da maior eficacia da teoria psicanalitica em rela@o aos metodos alternativos ou ate de nenhum tratamento. 0 veredicto de Grunbaum, neste ponto, e
inequivoco: atualmente a psicanalise n%oesta passando bem.

A vida e as obras
Adolf Griinbaum nasceu em ColGnia
em 1923. Em 1938 esti nos Estados Unidos. E aqui se da sua formaq5o. Professor
de filosofia na Universidade de Pittsburgh,
Grunbaum ocupou-se longo tempo com
quest6es relativas as tematicas do espaqo
e do tempo e da teoria da relatividade. Ele
proprio disse que, nesses campos, foram
seus mestres H. Reichenbach e A. d'Abro.
Foi em 1963 que apareceu seu hoje famoso
livro Philosophical Problems of Space and

Time (Problemas filosoficos do e s p a ~ oe
do tempo). As criticas provindas de muitas
partes necessitavam de respostas. Estas e

outros aprofundamentos foram publicados
como Supplementary Studies (1964-1974),
na segunda ediqao da obra, que assim passou das originais 450 paginas para as atuais
884. E esta segunda ediqiio dos Philosophical Problems of Space and Time "pode
ser considerada niio so como a tentativa de
dar um arranjo definitivo a doutrina neoempirista da geometria [...I, mas tambCm
como um dos textos fundamentais da atual
especulag50 geocronomCtrica" (P. Parrini).
Por essa sua poderosa e importante obra,
Grunbaum foi denominado "Mr. Space and
Time" (Senhor Espaqo e Tempo). Outros
escritos de Grunbaum referem-se, como
veremos adiante, a filosofia de Popper e,
outros ainda, a psicanalise.
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contra a filosofia
d e Popper

E em 1976 que Grunbaum publica
quatro artigos, doravante famosos, que tendem a minar a posiqiio filos6fica de Popper

(1. Is falsifiability the touchstone of scientific
rationality? Karl Popper versus inductivism
( A falsificabilidade e' a pedra de toque da
racionalidade cientifica? Karl Popper contra o indutivismo);2. Can a theory answer
more questions than one of its rivals? (Pode
uma teoria responder a mais perguntas que
as teorias rivais?); 3. Is the method of bold
conjectures and attempted refutation justifiably the method of Science? ( 0me'todo
das conjecturas ousadas e das tentativas de
refuta@o e'o legitimo me'todo da cizncia?);
4. A d hoc auxiliary hypotheses and falsificationism (Hipdteses auxiliares ad hoc
e o falsificacionismo). Grunbaum - que,
na tradiqiio de Bacon e de Mill, aceita um
indutivismo eliminatorio - contesta vivamente o anti-indutivismo de Popper (por
meio dele Popper simplesmente "parodiou
a tradigiio indutivista com sua tese segundo
a qual praticamente toda teoria pode ser
facilmente confirmada indutivamente");ele
mostra - coisa feita tambCm por P. Tichy,
J. Harris e D. Miller - o err0 inerente na
idCia popperiana de maior verossimilhanqa
de urna teoria T2 falsificada em confront0
com urna teoria TI, tambCm esta falsificada:
"Nenhuma teoria falsa esta mais proxima
da verdade do que qualquer outra teoria
falsa". Grunbaum, alim disso, faz ver que
Popper se engana quando afirma que urna
teoria T2 (a de Einstein, por exemplo) C
melhor do que urna teoria TI (a de Newton,
por exemplo), porque Einstein, alCm de dar
respostas a perguntas as quais a teoria de
Newton niio pode responder, tem urna resposta igualmente exata para toda pergunta
a qual pode responder a teoria de Newton.
A realidade 6, afirma Grunbaum, que esta
ultima condiqiio n i o pode ser satisfeita. Se
as duas teorias siio -como a de Newton e a
de Einstein - logicamente incompativeis,
havera pel0 menos um problema soluvel
na teoria de Newton, e que n50 podera ser
posto na de Einstein. Grunbaum considera
a seguinte pergunta: "Por que a 6rbita de
um planeta de massa negligenciavel, sujeita exclusivamente ao campo gravitational
solar, C urna elipse perfeitamente fechada

em torno do sol?", e mostra que Newton
pode responder a tal pergunta de mod0
precis0 - pel0 fato de que aquilo que
ela requer C urna consequtncia da teoria
newtoniana -, enquanto Einstein pode
dizer unicamente que a pergunta se baseia
sobre um pressuposto falaz e que, portanto,
n50 se imp6e.

Das criticas - sempre penetrantes
teoria epistemologica de Popper,
Grunbaum passa a critica que Popper, com
base no critCrio de falsificaqiio, desferiu
contra a psicanalise, decretando-a n2o-falsificavel e, portanto, niio cientifica. Depois
de alguns artigos dedicados a quest20 da
cientificidade da psicanalise e h posiqiio
de Popper a respeito, em 1984 Grunbaum
publica The Foundations of Psychoanalysis.
A Philosophical Critique ( 0 s fundamentos
da psicanalise. Uma critica filosdfica). Este
livro suscitou e continua a suscitar interessantissimas e vivas discuss6es. J. Allan Hobson, professor de psiquiatria em Harvard,
definiu-o como "o livro mais importante
que ja se escreveu sobre Freud enquanto
cientista" .
E, justamente pelos mkritos adquiridos com este seu livro, Grunbaum se
tornou Research Professor de Psiquiatria
na Universidade de Pittsburgh. As objeq6es
(exatamente 3 9 ) a posiq5o de Grunbaum e
as respostas a elas (junto com um Sumario
dos Fundamentos da psicanalise, feito pel0
pr6prio Grunbaum) formam o texto de
Psicanalise. O b j e ~ o ees respostas, publicado
em italiano por Marcello Pera, que anota:
"Se Grunbaum tem raziio [em sua demoliqiio da psicanalise], entiio niio s6 se p6e o
problema acadimico de se a psicanalise C ou
niio cientifica, mas tambCm os consequentes
problemas morais, sociais e politicos: em
nome de qut podemos ainda nos dirigir
ao psicanalista em busca de remkdios para
estados de sofrimento mental? Em nome
de qut os psicanalistas podem ainda pretender salgados honorarios? Em nome de
q u i os convinios podem ser chamados para
reembolsar as despesas dos pacientes? Em
nome de qut as universidades podem ainda
permitir seu ensino?" .

-

a
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E contra os sustentadores da interpreta$50 hermencutica da psicanalise que se dirige
o primeiro assalto critic0 de Grunbaum em
0 s fundamentos da psicanalise. Entre os
sustentadores da versio hermenhtica da
teoria e da pratica psicanalitica, destacamse os nomes de Jurgen Habermas e Paul
Ricoeur. "Em toda a sua longa carreira,
escreve Grunbaum, Freud insistiu em querer atribuir a psicanalise o status de cicncia
natural. Mas Habermas e Ricoeur acusam
Freud de "mal-entendido cientificista", no
sentido de que Freud ter-se-ia enganado ao
crer que a psicanalise fosse cientifica, cientifica como a fisica ou a geologia. "Segundo a
tese principal do desafio movido por Habermas ao pai fundador da psicanalise, o nexo
causal legiforme, que se presume presente
na causalidade da natureza, niio C inerente
a dinsmica terapcutica do process0 psicanalitico de 'auto-reflexio' ". Ricoeur, por sua
vez, afirmou que "0s fatos em psicanalise
n i o pertencem de mod0 nenhum 2 esfera
do comportamento observavel". Motivo
pelo qual, comenta Grunbaum, "por causa
deste resultado, ele pode agora confiar, pelo
menos assim crE, que um exame cientlfico
n i o podera se insinuar em sua interpretagio
hermen2utica da psican~lise".

Permanece o fato, portm, de que a
interpretagio hermenhtica da psicanalise C
simplesmente "um difuso mito exegeticon.
Um mito que contradiz a intengiio declarada
do pai da psicanalise e que, principalmente, t
urna pCssima exegese dos textos freudianos.
Em poucas palavras: "AlCm de se fundar sobre urna exegese mitica dos escritos de Freud,
as teses desses hermeneutas se baseiam sobre
profundas deformagdes do conteudo e dos
pr6prios mCtodos das citncias naturais".
Mais em particular, afirma Grunbaum, o
fascinio da interpretagio hermeneutics da
psicanalise reside nas teses que salientam o
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papel da intencionalidade na agio humana.
Tanto que alguns pensadores, por exemplo,
A. Gauld e J. Shotter, "sustentam que a
explicagZo da agzo por meio das raz6es O
incompativel com a explicagio por meio
das causas". De novo, diz Grunbaum, se cai
em outro mito: no mito de que uma causa
deve ser necessariamente um agente fisico.
A verdade, todavia, C que "se um agente
C verdadeiramente induzido a fazer A por
certa razio ou por certo motivo M - de
mod0 que este M explique sua agio A - a
pr6pria presenCa de M influi sobre o fato de
que tenha realizado A. Neste caso, portm, o
fato de que o agente tenha tido M aparece
causalmente relevante para a agio realizada,
independentemente do fato de que M seja

consciente ou reprimido".
A opiniio conclusiva de Grunbaum
C que a interpretagio hermenhtica da
psicanalise C urna perspectiva cientofbbica,
caracterizada por urna exegese arbitr6ria e
por um paradigma fortemente anacranico
das cihcias naturais: ela C "um beco sem
saida em vez de urna rocha s6lida para os
apologetas da psicanalise". Grunbaum esta
persuadido - e veremos isso logo mais
- do fato de que as teses freudianas s i o
defeituosas; mas, a seu ver, "elas mostram
ser de um calibre bem superior, e de ter um
conteudo por vezes brilhante e incomparavelmente mais instrutivo das interpretagdes
e observagdes erradas dos criticos hermeneutas de Freud, que com tanto paternalismo o
censuram de cientificismo".

Por que Karl P o p p e r
se engana ao si,istehtar
que a psican6Iise
k infalsific6vel
e, portanto,
n&o cientifica

E urna das teses mais conhecidas de
Popper a de que a psicanalise n i o C cientifica
porque niio falsificavel. Respondendo a seus
criticos, em 1974, Popper escreveu: "Meu
critCrio de demarcagio [...I C bastante afiado
para permitir operar urna distingio entre as
muitas teorias fisicas, de um lado, e teorias
metafisicas, como a psicanalise, ou o marxismo (em sua forma presente), do outro. Esta
6, naturalmente, urna de minhas teses principais; e todo aquele que n i o a tiver entendido
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n i o pode afirmar ter compreendido minha
teoria". Portanto, para Popper a psican6lise
n i o C urna teoria cientifica, por causa de
sua infalsificabilidade. Mas - pergunta-se
Grunbaum - as coisas s i o de fato assim?
A psicanalise 6 verdadeiramente n i o falsificavel? Pois bem, a resposta de Grunbaum a
tal pergunta C urna resposta decididamente
negativa. Eis, a seguir, as raz6es:
1) "Mesmo urn olhar superficial sobre os titulos dos escritos e das palestras
de Freud C suficiente para individuar dois
exemplos de falsificabilidade, dos quais o
segundo C um reconhecido caso de falsificagio. 0 primeiro C o escrito Comunica@o

de u m caso de paranoia e m contraste corn
a teoria psicanalitica [...I; o segundo C a
palestra Revisiio da teoria d o sonho [...In.
2 ) Se a teoria psicanalitica n i o C
cientifica porque n5o C falsificiivel, entio
nenhuma das conseqiibncias dos postulados te6ricos freudianos C empiricamente
controlavel. Mas -pergunta-se Grunbaum
"qual demonstragio ofereceu Popper
para refutar com infase que o corpus teorico freudiano C completamente privado
de consequincias empiricamente controlsveis?". E possivel urna demonstragio desse
tipo? AlCm disso, compreende-se que "a
incapacidade de certos filosofos da cisncia
de individuar qualquer consequincia controlavel da teoria freudiana demonstra que
eles n i o a estudaram a fundo, ou n i o dominam seu conteudo 16gic0, mas sem duvida
n i o demonstra urna carincia cientifica da
psicanilise" .
3) Popper parece colocar entre parinteses a documentagio da obra de Freud,
documentagio contraria a sua teoria da
nio-falsificabilidade da teoria freudiana.
Mas o exame atento de tal teoria permite a
Grunbaum afirmar que "bem longe de niio
ser capaz, como um mito, de fazer predi~6es
falsificaveis, a teoria psicanalitica faz predig6es que parecem 'arriscadas' conforme os
par2metros de Popper".
4) E ainda: "Freud fez importante
retratagio quanto ao que se refere aos
mCtodos terapiuticos distintivos que havia
pretendido enfaticamente para sua pr6pria
modalidade de tratamento psiquiiitrico".
E, em todo caso, se um psicanalista assume
urna atitude antifalsificacionista, isso n i o
significa que a teoria psicanalitica seja infalsificivel.
5 ) Depois, se olharmos seu escrito A

-

proposito de urna critica da "neurose de
angustia ", veremos que "Freud declara

explicitamente qual tip0 de descoberta ele
aceitaria como exemplo de refuta~iiopara
sua hip6tese sobre a etiologia da neurose
de angustia". Freud, salienta Griinbaum,
"comegou logo a se demonstrar um meto-

d610gon.
6) Dois anos antes de sua morte, Freud,
em 1937, publica suas Constru~6esnu andise. Trata-se de um trabalho fundamental, do
ponto de vista metodol6gic0, "dedicado ?I
16gica da confirmagio e da refutagio clinicas
das interpretag6es e reconstrug6es psicanaliticas do passado do paciente [...I".
7) No ensaio A cibncia: conjecturas
e refuta~oes,Popper sustenta que hh urna
classe inteira de conceitos analiticos, como
a "ambivalincia", capaz de tornar dificil, se
n i o impossivel, urn acordo sobre os crite'rios
de refuta@o, ou seja, sobre os critirios que
especificam quais situag6es observaveis,
se efetivamente encontradas, refutariam a
teoria. A este respeito, Griinbaum salienta, contudo, que, i medida que ha urna
convergincia real sobre crite'rios precisos
de falsificaqio para as teorias que Popper
considera "cientificas", n i o se vC por que
tal convergincia deveria ser por principio
mais elusiva no caso dos conceitos psicanaliticos.

que delnarca
a cigncia

boa da

m6

Popper disse que o mCtodo indutivo
mais especificamente a indug50 por
enumeragio - n i o exclui a psicanalise
da ciincia; ao contrario, parece oferecer a
ela o conforto de um fluxo incessante de
confirmag6es. PorCm, rejeitando a induq50,
Popper prop6e como critCrio de demarcagao
entre ciincia e nio-ciincia o critCrio de falsificabilidade: este critCrio expulsaria do reino
da ciincia a teoria psicanalitica enquanto
n i o falsificivel empiricamente.
Adolf Grunbaum considera, todavia,
que urna analise mais aproximada da obra
de Freud nos mostra justamente que a psicanilise C falsificavel e, portanto - do ponto
de vista de Popper - cientifica.
AlCm disso, Griinbaum esta persuadido
de que os critirios de convalidagio usados
por Freud s i o os "do indutivismo hipodtico-dedutivo". Mas ele esta convict0 tambCm
de que a imagem que Popper oferece do
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fi tese d a concord&ncia
Primeiramente, examinemos a reconstru@o do nucleo da teoria psicanalitica
de Freud por parte de Grunbaum. Ele vt
esse nucleo central em duas memissas aue
constituem a aue ele cham; de a teseAda
concordincia necessdria:
1)Apenas a interpretagiio e o tratamento pr6prio do mCtodo psicanalitico
podem produzir ou constituir o meio para
urna vis50, correta por parte do paciente,
das causas inconscientes de sua neurose.
2) A visiio correta por parte do paciente da causa conflitiva que esti na base de
sua condig50 atual C causalmente necessaria
para urna cura durhvel de sua neurose.
Grunbaum chama a coniunciio destas
duas premissas de tese da cokordincia necessa'ria, pel0 motivo de que Freud havia sustentado que "a solug50 de seus [do paciente]
conflitos e a su~eraciiode suas resisttncias
t&msucesso apenas se lhe foram dadas as
representagoes antecipatorias que concordam com a realidade que nele se encontra".
1

3

dados clinicos
exibidos r e l a psican61ise
estzo irremediavelmente

0 s

indutivismo, por meio de sua "besta negra"
que C a indug50 por enumeragiio, C simplesmente urna caricatura ridicula. Isso pel0 fato
de que o mCtodo da indugiio eliminatoria
- na visiio de Bacon e de Mill - sustenta,
na verdade, que um numero consistente de
insthcias positivas -por exemplo, de urna
hipotese diagnostics, onde se afirma que P 6
causa de N -n5o constitui urna verdadeira
e propria base de confirmagio, caso niio se
dtem tambCm insthcias de niio-P que siio
niio-N, visto que um grande numero de P
que s5o N n5o proibe a existtncia de niio-P
que siio N.
Unicamente se unirmos exemplos de N
que s5o P com exemplos de niio-P que s5o
niio-N, teremos dados probat6rios significativos. Pois bem, C justamente assumindo
como critCrio de demarcagiio entre citncia e
niio-cihcia o do indutivismo eliminat6ri0,
que Grunbaum pode afirmar que a psicanilise C de fato cientifica, mas que C urna
citncia niio provada.
A psicanalise, em suma, niio C que niio
seja citncia; ela C, antes, ma ciencia.

Estabelecido tal nucleo da psicanalise,
Grunbaum desfere seu ataque contra a
gigantesca estrutura teorica freudiana. Em
primeiro lugar, Grunbaum contesta a credibilidade dos dados clinicos: estes, de fato,
nso garantem nem urna correta vis5o das
causas dos disturbios, nem sua remog5o. 0 s
dados clinicos est5o irremediavelmente contaminados pelo analista. 0 8 lapsos niio s8o
verdadeiramente explicados; Grunbaum,
com an6lises precisas, mostra como Freud
niio oferece nada de melhor do que um post
hoc ergo propter hoc; "em particular -diz
ele -o presumido nexo causal n5o C justificad0 pela simples afinidade tema'tica entre o
conteudo do desejo reprimido e a express50
do lapso: a simples afinidade temhtica n5o
implica urna ligagiio causal". A realidade
C que existem, na opini5o de Grunbaum,
explicag6es alternativas e convincentes das
parapraxis. E, em todo caso, "se existem
lapsos verdadeiramente provocados por
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autdnticas repressGes, Freud niio nos deu
nenhum motivo valido para pensar que
seus me'todos clinicos possam identificar e
demonstrar suas causas enquanto tais".
A interpretaqiio freudiana dos lapsos,
como tambCm a dos sonhos, funda-se sobre
o mCtodo das associaqdes livres, mitodo
que, segundo Freud, seria capaz de dar
dados dignos de crCdito. Mas, pergunta-se
Griinbaum, "o fato de que o paciente se
atenha 21 regra fundamental das associagdes
livres garante verdadeiramente que desejo,
ira, culpa, medo etc. reprimidos e efetivamente existentes, emerjam de mod0 causalmente incontaminado? Ou entiio: o process0
de associaqiio niio 6, talvez, contaminado
pela influencia exercida de algum mod0
pelo psicanalista?". Responde Griinbaum:
as associaqdes niio podem continuar indefinidamente, e se ao paciente inteligente e
imaginativo C permitido continuar bastante
tempo em suas associaqdes, pelas suas ruminagdes emergira, entiio, antes ou depois,
qualquer tip0 de conteudo temitico do qua1
foi, pel0 menos recentemente, consciente:
pensamentos sobre a morte, sobre Deus
ou sobre o que se queira. E, "diante desta
elasticidade tematica das associaqdes, como
pode o analista evitar uma tendencia 2 sele~ i i que
o niio seja de algum mod0 falazmente
antecipada, sendo inevitavelmente forqado
a delimitar sua duraqiio?". Isso nos faz entender que tambCm para a interpretaqiio dos
sonhos niio temos nenhuma garantia que o
conteudo de tais interpretaqdes niio seja sugerido pelo analista. E nos faz tambCm compreender como a convergencia de evidihcias
provenientes de fontes clinicas diversas niio
6 que di? f o r ~ aa interpretaqiio analitica, a
partir do momento que estas fontes siio todas igualmente contaminadas pela sugestiio
exercida pel0 psicanalista sobre o paciente.

A t ~ a I m e n t ea psican61ise
n60 est6 bem

0 s dados clinicos niio siio dignos de
cridito; portanto, a psicanalise C ciencia pissima, uma vez que sua base C de fato muito
fragil ou, antes, uma niio confiivel areia
movediga. Mas suponhamos, diz Griinbaum, que os dados clinicos sejam dignos
de crCdito; talvez deste mod0 a psicaniilise
se salvaria da acusaqiio de ser ma ciincia?
De mod0 nenhum! - replica Griinbaum.
Freud presume que uma visiio correta, por
parte do paciente, das causas de seus pr6prios distQbios, eliminaria tais disturbios:
a terapia psicanalitica, em suma, curaria de
mod0 sCrio os doentes. Mas eis que, para
Freud, aparecem novos aborrecimentos.
Corn efeito, assumindo como critCrio de
cientificidade a induqiio eliminatbria, temos
que um numero muitissimo grande de pacientes curados niio confirma a idCia de que a
terapia psicanalitica cura os pacientes; o que
C necessario, para que essa idCia seja aceita,
C que os resultados positivos sobrepujem os
obtidos, em um grupo de controle, sem terapia psicanalitica, com mCtodos alternativos
ou at6 sem nenhum tratamento. Pois bem,
diz Griinbaum, n6s niio temos essas provas.
Com efeito, "nos ultimos dechios, dos
estudos comparados sobre o resultado do
tratamento de terapias rivais niio emergiram
provas de uma superioridade da psicanalise,
entre as tantas modalidades terapeuticas,
que excedesse a taxa de remissdes espont2neas obtida dos grupos de controle (quase)
niio tratados". 0 veredicto, a este ponto, C
inequivoco: atualmente a psicanalise niio
est6 em 6timo estado, "ao menos no que se
refere a seus fundamentos clinicos".
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G r a n d e s protagontstas

sustenta claramsnts o segundo, do ssgumte
mod0 at6 que se cons~dereque tenha slgn~flcado em gerd falar de conf~rmarou de lnfrrmar
uma proposr~do,parece que tenha slgn~hcado
tamb6m falar ds um tpo lrmrte de propos~@o
conhrmada da mod0 vazlo, ips0 focto, sejom
quars forem os dados de fato; s esta serla uma
propos~(doanalitlca.
0 s dors dogmas t&m, com sfelto, urna ralz
comum Ha pouco drssamos qus sm gsral a
"Todos os nossos assirn charnados coverdads das pr0poslc;~ss
depende obvlamente
nhecirnentos ou convic~6es,desde as rnois
dos
fatos,
tanto
I~nguist~cos
como extralmguisfortuitas quest6es de geografio e de historia
t~cos,e notamos como lsso provoqus, ndo
6s leis mais prohndos da Fisica otdrnico ou
de um ponto de v~staIog~co,mas de mod0
0th do rnoternatico puro e do Iogica, tudo
~ntemmsnte~nstlntrvo,a ~mpressdoda que a
h urn ediFicio feito pslo hornern qua toco
verdade
de uma propos~c;doseja de algum
a experi&ncio openas ao longo de suas
mod0 anal~savslem uma componente lrnguistrca
rnorgans".
e em urna componente factual. A components
Ou, corn outro irnogsrn: "17 ci&ncio em
factual deve, se formos emprrrstas, reduzrr-sea
suo globolidade Q corno urn compo de forgo
da conhrmacdo. No
uma gama de exper~&nc~as
cujos pontos-lirnite s6o o experi&ncia. Urn
caso hmte sm qua a componente lmguist~ca6
dssacordo corn a experi&ncio no periferia
a l j n m que conta, uma proposrcdo verdodem
provoca urna reordsnag50 do interior do
6
analitrca Mas doravante astomos todos concornpo; devemos atribuir de novo certos vov~ctos,
espro, que ndo se pode absolutaments
lores de verdade paro olgurnos proposig%s
consegulr tracar dlstln@o clam entre analitlco
nossos".
e srnt6trco E 6 tambQm notdvel, a meu ver, a
parte os exemplos pr6-fabrrcados das bolas
brancas s pretas sm uma urna, o quanto tenha
0dogma do reducionismo continuou, em s~dodesconcsrtante o problema de chsgar a
uma forma msnos ~ng&nua
a mas atenuada, a defln~rclaramente uma teor~aqualquer da conrnftuenc~ar
o pensomento dos smplrrstas. Permo- ftrmo<do empirrca ds umo propos~cdosrntbtrco.
nece a conv~c~do
de que, a coda propos~<do,
ou A este ponto, por ISSO, desqarla sugerlr que
a coda proposl@o smtQtlca, esteja assoclada ndo tem nenhum sentrdo e, ao contrClr~o,causou
uma 5 uma so esfera ds possive~seventos mu~tasabsurdrdades, falar ds uma componente
sensorrals, de modo qua a presenca de um factual na verdade de uma proposl@o partlcular
destes aumsntarlo as garonhas de verac~dade quolqusr. Tornado em seu conjunto, a cr&ncro
da propos~@o,e que a ela esteja assocnda depends da lingua e da expsn&nclnao mesmo
tambQmoutra e apenas outra esfera de possi- tempo, mas lsso ndo slgnrf~caque se possa
vsls eventos ssnsorlals cup presenp d~m~nulr~a
dlzer o mesmo de cada proposqdo do cl&nc~a
aquelas garantias. Esta convlccdo est6 natural- tomada part~cularmenta
mente ~mplicrtona teor~odo verrfrca@50
R 1d61a
da dehnr~do
de uso de um simbolo,
0 dogma do reduc~on~smo
sobrevlve na como ~ Osallentado,
I
constrturu um posso adranconvlc$io de que cada propos~@o,tomada te em rslasdo a0 emplrlsmo absurdo, dlrrg~do
em SI e rsolada das outras, possa se conf~rmar a todo termo partlcular, de locks e de Hume
ou mfrrmar Meu parecer, ao contrdr~o,que Com Frege chegou-se a reconhecer que era a
derlva essenc~almentada teorla cornaprana proposlq30, e n60 o tarmo partlcular, aqullo
do mundo fis~co,exposta no Aufbou, 6 que qua uma critlca emplrlsta dsvla cons~dsrorcomo
nossas propos~@essobrs o mundo externo ss unrdade. Mas eu sustento que tambhm esta 6
submatem ao tr~bunaldo experr&ncra ssnsivel uma rsde de malhas demas~adoestre~tas.a
ndo ~nd~v~dualmente,
mas apenas como um un~dadede med~dada srgnrf~cdnc~a
empir~caQ
conjunto sol~ddr~o
toda a c18nc1a
em sua globalldads
0dogma do reduc~on~smo,
tamb6m nesta
Todos os nossos asslm chamados conhesua forma atsnuada, @st6lntlmamsnta hgado c~mentosou conv~c@es,desde as mas fortultns
com o outro dogma, ou seja, aqusle pelo qua1 questass de geograha e de h~stor~a
21s le~s
mars
havena uma dlfsren<aessenclal entre o analitrco profundas da fisrca atdm~caou at6 da matemdtle o slntbt~coE aste ljlt~moproblema, de fato, ca pura a da 16g1ca.tudo 6 um ed~ficrofeto pelo
nos Isvou ao prlmerro, atravQs da teorla da homam que toca a exper~&ncra
apsnas ao longo
verlflcaq30. Ma~s
exatamente, o prlmalro dogma de suas margens. Ou, para mudar a +magem,a
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c~&nc~a
em sua globalrdade & corno urn carnpo Parecs que algumas assergbes, mesmo qua s m
de forgo cujos pontos-i~rn~te
sdo a exper~&nc~a torno de objetos fisicos e ndo ds sxpsri6ncias
Um desacordo com a exper16nc1a
no per~fer~a sensoriais, sejarn particularmente pertinentes
provoca uma reordenagdo no Interlor do carnpo, d sxperi6ncia sensorial (e de modo seletivo:
de novo certos valores de ver- certas assergdes a certas experi&ncias, outras
devemos atr~bu~r
dade para algurnas propos~gbesnossas Uma a outras). Tais assergbes, marcadamente refenova avallac;do de certas proposl~bss~rnpllca rentes a experi&ncias particulares, eu as repreuma nova ovallagdo de outras, por causa de sento corno proximas da periferia. Mas, nesta
suas reciprocas conexdes Iog~cas,enquanto relagdo de "pertin&ncia"eu ndo vejo nada mais
as Iels Iog~cassdo apenos, por sua vez, certas que urna livre associa@o que rsflsts na pr6tico
outras propos~gbesdo slstema, certos outros o fato de qua com certa probabilidade prefeelementos do campo Urna vez dada uma nova ririarnos rnodificar certa proposigbo mais que
aval~agdods certa proposlgdo, devemos dar ou- outra no caso de alguma axperi&nciacontr6ria.
tra tambbm a certas outras, que podem ser pro- Por exsrnplo, podsmos imaginar sxpsri&ncias
posrcdes log~camenteIrgadas corn o prlmelra ou contrdrios 6s qunis conformclriamos de born
elas propr~nspropos~gdesde I~gagdssIog~cas grado nosso sistema, mudando apenas nossa
Mas todo o carnpo & deterrnlnado pelos seus avaliacdo das assergdes de que em Via Elm h6
pontos-l~rn~te,
lsto 6, a exper16nc10,
de rnodo casas de tijolos, e asser@s relativas sobre o
tdo vago que perrnanece sempre uma not6vel rnesmo argumento. Podemos ~maginaroutras
I~berdadede escolha para dec~d~r
quas sdo as experi6nciascontr6rias 6s quais conformariamos
proposlgdes das quais ss deva dar uma nova de born grado nosso sistema, dando apenas
avol~agdo6 luz de certa exper~&nc~a
partlcular uma nova ava1iar;do do asserq.30 de que ndo
contr6r1aUma exper~&nc~a
partlcularjamals est6 existem centauros, e assergdes a ela relativas.
v~nculadaa algurna propos~gdopart~culardentro lnsisti em dizer que urna experi&ncia contr6ria
do campo, excsto ~nd~retarnenta,
por ex~g&nc~as pode se conciliar s se inserir em certo sisterna,
de equ~librtoque Interassam ao campo em sua modificando 2.1 vontade algurnas das v6rias e
globahdads
diversas avaliagbes que haviam sido feitas oos
Se tudo ~sso& justo, ndo & de fato correto varios s diversos setores ds todo o sistema;
falar do conte6do ernpir~code certa proposl- mas, nos casos qua agora apresentamos corno
gBo part~cular- especlalmente se se trata de exemplos, nossa tend&ncianatural a perturbar o
urna proposlgdo rnulto dlstante da per~fer~a menos possivel o sistema em sua totalidads nos
do carnpo E, al&m d~sso,torna-se absurd0 levaria a dirigir nossa revisbo sobre as asserprocurar uma lrnha qualquer de demarca~do gbes particulares que se referem a casas de tientre propos~gdsssmtOt~cas,que se fundarn jolos ou csntauros. Temos a impressbo,por isso,
sobre a expar18nc1a
contrngsnte, e proposlgbss ds qus essas proposigdes t&m uma referi2ncio
analit~cas,que valsrn sejam quals forern os ernpirica mais precisa do que as proposigbes
dodos do exper~&nclaTodas as propos~~bes altamente tdricas da fisica ou da logica ou da
se poderlam fozer valer desse modo se f~zbs- ontologia. Podemos considerar tais proposigdes
sernos retlhcagbes suf~c~sntemente
dr6st1cas corno colocadas quase no centro ds toda a
em qualquer outra parte do s~stemaAt& uma rede, querendo dizer com isso simplesmente
propos~gdornutto prox~mada per~fer~a
poder~a que ai se irnpdam barn poucas relacdes prefessr cons~derada
verdade~raapesar de qualquer renciais corn os dodos sensoriais particulares.
expsr~Qnc~a
contrar~a,aduzlndo corno pretext0
Como arnpirista eu continuo a considerar o
urna aluclnagdo ou mod~f~cando
algurnas das esquema conceitual da ci&ncia corno um rneio,
propos~<desque se chamarn da la~sIog~cas. em cjltirna an6lise, para predizer a experi&ncia
Analogarnenta, por outro lado, nenhuma pro- futura a luz da experi&ncia passada. 0 s objeposlc;bo@st6Imune, pelas rnesmas razbes, ds tos fisicos sdo conceitualmente introduzidos na
corregbes Chegou-seat& a propor rnod~f~car
a situagdo corno intarmedi6rios c8modos - ndo os
Is1 16g1cado tercelro axcluido corno melo para definindo em termos de experi&ncia,mas corno
s~rnpl~f~car
a rnecdn~caqudntlca, e que d~ferenga simples postulados ndo redutiveis, comparanexlste em llnha de prlncipo entre uma mod~hca- do-os, de urn ponto de vista epistemologico.
gdo do g&nero e aqusla psla qua1 Kepler tornou aos deuses de Homero. Eu, que de fisica tenho
o lugar de Ptolomeu, ou Elnstem o de Newton, no<besrnais qua comuns, creio de minha parte
ou Darwm o de Ar1st6telas?
nos objetos fisicos e ndo nos deuses de HomeApenas para dar uma [magern lntulttva ro; e considero urn erro cientifico crer de outra
fals~em termos de d~stdnc~as
var16ve1sa part~r forrna. Mas, corno fundarnento epistemologico,
de uma pertfer~asensorial, procuremos agora os objetos fisicos e os deusas diferem apenas
esclarecer esse concelto fora de urna met6Fora
em grau e ndo por sua natureza. Tanto urn
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concepcdo apenas como postulados culturais.
De um ponto de vista epistemologico, o mito
dos objetos fisicos & superior aos outros pelo
fato que se demonstrou mais eFicaz do que outros rnitos como meio para elevar uma simples
construq50 no Fluxo da experi&ncia.
E ndo nos detsmos para postular apenas
os objetos fisicos do mundo macroscopico.
Postularn-se objstos tambbm em nivel at6mico
para tornar mais simples e mais c8modas as leis
dos objetos macrosc6picos e, definitivarnente,
as leis da experi&ncia; s n6o devemos esperar
nem pretender urna dsfinigdo exaustiva das
entidadas at6micas a subat6micas em termos
das macroscopicas, assim como ndo pretendsrnos urn0 definigdo dos objetos macrosc6picos
am terrnos de dados sensoriais. R ci&ncia 6 um
prolongamento do senso comum, e serve-se do
mesmo expediente do senso cornurn: arnplia a
ontologia para simplificar a teoria.
UJ.Quine.
0problama do significado.

do "liberal irbnico"
0liberal irbnico 6 urna pessoa que nutre,
entre seus desejos infundaveis, "o esperonga
d~ que o sofrimento posso diminuir, a que posso ter fim a humilho@osofiidoporolguns sares
humonospor couso de outros sera humanos".
Este livro [ R filosofio depois do filosofia:
Conting$ncia, ironia s solidari~dod~]
gostaria
de mostrar o que acontecsria ss deixassemos
de exigir uma teoria que unifique o pljblico e o
privado, e nos content6ssemos de considerar
igualmente vcilidas, smbora destinadas a ssr
incornensur6veis,as sxig&nciasde autocriagdo s
de solidariedade humana. lsso esboea a figura
daquele qua charno de "liberal ir8nico". Minha
definisdo de "liberal" & tomada da empr6stirno
de Judith Shklar, sagundo a qua1os liberais s6o
aqueles qus pensam qua a crueldads 6 o nosso
pior crime. Uso o termo "ir6nico" para dasignar
um individuo que olha de Frente a conting&ncia
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de suas crencas e de seus desejos rnais fundamentais, algudm que & historicista e nominalista
o suficiente para tar abandonado a id6ia de que
tais crencas e desejos rernetsm a alguma coisa
qua escapa ao tempo s ao acaso. 0 s irdnicos
sdo passoas que t&m, entre asses seus desejos
infund6veis, a esperan$a de que possa tsr -fim
a humilhagdo sofrida por alguns sares hurnanos
por causa de outros seres humanos. [.. .]
A maioria dos n8o-intdsctuaisa d s r ~ainda
a alguma forrna ou de f6 religiosa ou de racionalismo iluminista. Por isso, a ironia foi frequenternente julgada corno intrinsecarnsnte hostil
ndo so para a dernocracia, mas tambbm para a
solidariedade hurnana: b solidariedade com a
massa dos homens, corn todas as pessoas que
sdo convictas de que tal ordem deve existir. Mas
ndo 8 assim. A hostilidade ern rela$doa uma
Forrna particular ds solidariedade, historicarnente condicionada e eventualrnente Fugaz, ndo &
hostilidadepara com a solidariedade como tal.
Um de rneus objetivos neste livro 6 o de sugerir
a possibilidade de uma utopia liberal, de uma
sociedad~utopica onde a ironia, no sentido
descrito, seria universal. Urna cultura p6s-rnetafisica ndo me parece rnais impossivel do que urna
cultura pos-religiosa, e igualrnente desejavel.
Em minha socisdads utopica a solidariedade humana ndo saria considerada corno
0190 ds que se deva dar conta libertando-se
dos "preconceitos"ou escavando ern profundidades escondidas, mas como um objetivo a ser
alcangado. E ndo corn a pesquisa, mas corn a
irnaginagdo, conseguindo, graps b irnagina$Zlo,
ver os individuos diferentw da nos corno nossos semelhantes na dor, R solidariedade ndo
& descoberta com a reFlexdo: ela & criada. Nos
a criamos quando nos tornamos mais sensiveis
ao sohimento e humilha<doparticulares sohidos
por outras pessoas desconhecidas. Com urna
sensibilidade assim aumentada torna-sa rnais
difkil desinteressar-sedos objetivos diferentes
de nos, pensando que "ndo sofrern corno nos
sofreriamos", ou que "um pouco de sofrirnento
dever6 sempre haver, e por isso deixamos qus
sejarn eles quo sofrarn".
0 caminho para chegar a considerar os
outros sera hurnanos como "dos nossos" em
vez de como "eles" consists em descrever os
outros nos particulares e em re-descrevera nos
proprios. lsso ndo & tarsfa da teoria, mas da
outros g&neros literdrios, como a etnografia,
a reportagsrn jornalistica, a historia em quadrinhos, o teatro-verdada, s principalmente o
romance. O b r ~ narratives
s
como as de Dickens,
de Olive Schreiner ou de Richard Wright nos
fazem conhecer de mod0 detalhado as diversas
forrnas de sofrirnento sentidas por pessoas as
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quais antes ndo haviamos prestado aten<do.
Obras como as de Choderlos de Laclos, Henry
James ou Nabokov nos mostram as crusldades
de qua nos proprios somos capazes, perrnitindonos assirn nos re-descrever. E por esse motivo
que o romance, o filme e o prograrna televisivo
substituiram, de modo gradual, mas decidido, o
serrndo a o tratado como vsiculos principais da
mudanca das convic~6asrnorais e do progresso.
Em minhcl sociedads libernl utopica esta
substitui@o obtaria um reconhecirnento que
@laainda ndo tam, um reconhecimento que
acarretaria urna virada geral da teoria para a
narrativa. Essa virada representaria a renljncia
a quersr agarrar todos os lados de nossa vida
corn um unico golpe ds olhos, a descrev6-10s
corn urn vocabulario Onico. €la desernbocaria no
reconhecimento daquele que em meu primeiro
capitulo charno de "continghcia do linguagem"
- o fato de que ndo h6 rnodo de sair dos vclriados voc6bulos qua empregamos para encontrar
um rnetavocabul6rio que de algurn rnodo Ieve
em conta todos os vocobuldrios possiveis, de
todos os rnodos possiveis de julgar e de sentir.
Urna cultura historicista e nominalists como a
qua imagino decidiria, ao contrario, em favor de
narrativasqua ligam, da um lado, o presente ao
passado; do outro, a um Futuro utopico. Principalrnente, consideraria a atua<bo e a criacdo das
utopias como um process0 infinito: uma realiza560 e prolifera<do infinita do liberdade, e ndo
uma convsrg6ncia para uma verdade jb dado.

R. Rortv,
R Filosofio depois do Filosofio.

0 realisrno interno: a coer8ncia chs crengas tedricos entre si e a cosr&nciadestas corn
as exprimantois "definernurn tipo de objatividade, a objetividade para nos, mesmo que
ssta n60 seja o objetividade metaflsica do
visZio do 'Olho de Deus"'.
E, ern todo caso, devemos ter presente
que falornos do rnundo, conh~cernos
o rnundo
sarnpre s apenas por meio d~nossas teorias,
unicarnente dentro de nossas teorias.

0 internismo ndo 6 de fato um relativismo
acornodaticio, ssgundo o qua1 "tudo vai bsm".
Negar que tenha sentido parguntar se nossos
conceitos "coincidern" com algo ds absolutamente ndo contaminado pala conceitua~do&
urna coisa, mas sustentar que qualquer sistema
conceitual seja, por isso, valido assirn como
qualquer outro C uma coiscl b a n diferenta. Se
alguhrn acraditasse realmente nesta ssgunda
tese s fosse bastants inssnsato porn escolher urn sistema conceitual que Ihe perrnitisse
afirmar que est6 em grau ds voar, e de agir
em consequi;ncia, pulando ds uma janela,
cornpraenderia irnediatamente, admitindo que
conseguisse sobreviver, qua da fato ndo &
verdads que qualquer sistema conceitual pods
servir. 0 internismo ndo nega que ingredientes
que derivam da experi&ncia concorram para o
conhecimento, qua ndo & considerado corno
uma historia cujo unico vinculo seja a coerhcia
interno, mas nega que haja ingredientes qus
n60 sejom e l ~ proprios
s
modelodos de algum
modo por nossos conceitos, pel0 vocabulario
de que nos servimos para narr6-10s s descrev&-los, ou ingredientes dos quais se pode dar
urn0 irnica descri@o, independentede qualquer
escolho conceitual. Rt&a descricdo que Fazernos
de nossas proprias sensa@es, tdo cara a gera~ b e de
s epistemologos corno ponto de partida
para o conhacimanto, est6 interessada (corno,
de resto, tambbm as proprias sensa~6esestdo)
por toda uma shrie de escolhas conceituais. Rt&
os proprios ingredientessobre os quais baseiase nosso conhecimento estdo contarninados
conceitualrnents; apssar disso, mesmo que
estejam contaminados, sdo sempre rnelhor do
que nada e, sa b verdade que sdo tudo aquilo
de que dispomos, tambbm demonstraram que
ndo sdo assirn tdo pouco.
Se urna asserg50, ou todo um sistema de
asser<bes- ou tambbrn uma teoria ou entdo um
esquerna conceitual - Q aceit6vel racionalmente,
isso deve-se, em larga rnedida, 6 suo coer6ncia
e congru6ncia: coer6ncia das craneas "teoricas"
ou menos experimentais entre si e com as conGas mais experimentais,mas tambbrn cosr&ncic
entre as cren<nsexperimentais e as teoricas. As
concep<besque t m o s do coer6ncia e da aceitabilidade, sagundo a tese que nos propornos
analisar, estdo profundamante ligadas b nossa
psicologia: elas dependem de nossa biologia
e de nossa culturo e ndo sdo de fato "livres
de valores"; mas sbo efetivamente nossas
concepcbes e sdo concep~6esda alguma coisa
real; elas definern urn g&nero de objetividade,
a objetividade para nos, memo que esta ndo
seja a objetividade metafisica do visdo do 'Olho
de Deus'. Objetividada a racionalidade, hurna-

Capitulo nono namente falando, sbo tudo aquilo que tamos;
elas sdo melhor do qua nada.
Recusar a idhia de que haja uma perspectiva "externa" coerente, isto 0, uma teoria que
seja simplesmente verdadeira "em si mesma",
prescindindo de qualquer possivel observador,
nbo significa identificor a verdade com a aceitabilidade racional. A verdade nbo pode simplesmente sera aceitabilidade racional por uma
razbo fundamental: a vardads ds urna asser(do
6 uma propriedade qua ndo decai com o passor
do tempo, enquanto a justifica@o pode decair.
A asserg30 "a Terra i: chata" era, sem duvida,
aceitdvel racionalrnente h6 trbs mil anos, mas
n60 o 6 absolutamentemais hoje; apesar disso,
seria errado sustentar que tal asser@o fosse
verdadeira ha trgs mil anos, pois isso significaria
qua a Terra tenha a seguir mudado de forma.
Com efeito, a aceitabilidade racional esta em rela@o tanto com o tempo como com as pessoas.
AlQmdisso, ela Q tarnbbm uma questdo de grau:
tambQmda verdade se diz por vezes que Q uma
questdo da grau (por exemplo, dizemos que a
asser~do"a Terra Q uma asfera" Q verdadeira
com boa aproxima<bo),mas naste caso o "grau"
& o aprimoramento da afirma@o, e ndo seu
grau de acsitabilidade ou justifica$bo.
H. Putnam,
Razdo, verdade e historia.

Aefi~iiiocomo
"seddo do limite humano"
no Borradori: '%fa rnirn a religiZio significa
justornente refletir sobre o santido do lirnite
hurnano. [. ..] Penso que o hornern 6 o pior

Ern relagdo a outros filosofos arnaricanos
conternpor6neos o senhor parece rnostrar rnais
anirnosidade ern relag60 2, corrente de inspirag6o analitica, ernbora o senhor rnesmo tenha
sido urn pensador analitico por urn born ncjrnero
de anos. Corno assirn?
Minha Forma<do,como penso a de todos
os jovens fi1osoFos no pos-guerra, se baseou
sobre aquilo que era preciso absolutamente
ignorar enquanto nbo-filosofia. Fornos educados a rejeitar os textos e os autores, mais do
que a nos deixar apaixonar. Creio que seja
uma tend&ncia erradissima, que deveria ser
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eliminada de qualquer escola, movimento ou
departamento de filosoFia.
Quase urn0 forrna de censura, portonto.
Quais oram os outores proibidos?
Lembro-ma de ter adorado Kierkegaard,
que era considerado uma ssphcie de poeta. Depois de Kierkegaard foi Marx, que me
acompanhou por longo tempo na vida. Porhm,
sempre com um sentido de estranheza, porque
me fora ensinado que tambQm Marx ndo era
verdadeiro FilQofo, e sim um tebico da sociedade. Freud era um psicologo e seu pensamento
ndo revestia tematicas filos6ficas. e assim por
diante. Durante a gradua~doe a assisthcia,
qua sd0 os periodos em que se desenvolve a
maior parts da forma<bo, rneus interesses se
restringiram, como que coagulados dentro de
estreitos limites, os delimitados pela filosofia
analitica. €u tinha mais de quarenta anos quando consegui me libertar...
Entre os filosofos pos-analiticos, o sanhor
& talvez o cjnico que desenvolveu urn forte
interesse teologico, orientado para a recuperag60 do tradigdo hebraica. Corno oconteceu
que urn Iogico de Forrnag60, corno o ssnhor,
o certo rnornento r@cuparoua centralidade de
Deus, do rnisticisrno e do interpretagZio do texto
sagrado?
Creio qua a unica coisa que pode tornar
umcl pessoa religiosa 6 a experi&ncia interior.
Ndo tern sentido converter os outros. Rcho
que ser religiose Q rnuito compativel com uma
forma de ceticismo em rela@o b revslaqdo. 0
fato de qua no tradi<bo hebraica e cristd haja
textos inspirados, santos, que encerram a190
de inexplicavel, ndo significa que n6o sejarn
tambQrn produtos .humanos. No sQculoXVlll a
humanidads ficou perturbada corn a idQia de
Ier a Riblia como um produto humano. A Biblia
ndo & um manual para a socisdads perfeita. €la
simplesmente pintaya uma sociedade melhor
do que a que os hebreus tinham diante dos
olhos, no Egito ou no BabilBnia, ou tambbm
na GrQcia e em Roma. Dizia-se para tratar os
escravos melhor do que eram tratados naquele
tempo, mas ndo se intirnava a ndo tB-10s. E
dapois o preconcaito contra os homossexuais:
6 errado, ponto Final. 0 sentido do sagrado
Q urna coisa muito importante, mas ndo necessariarnente boa. for esta razbo, no shculo
passado comqou-se a dizer: Q preciso deixar
de crer no sagrado. Nem cem anos mais tarde
houve dois terriveis ditadores, ambos ateus:
Stalin e Hitler.
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[...I Uma vez que estamos em busca ds uma
justifica~doe ndo podemos obt6-la racionalrnsnts, a justifica@o irracional ou compromisso
parece ser o 6nico recurso. Portanto, se a
Sim, creio que religido seja uma pala- racionalidade reside na justificaqdo, @laestavra impropria. Minha liga~docorn a tradi~do r6 rigorosamente limitada pela necessidade
hebraica representa um sentido do limite. E de recorrer a algum compromisso. Mas, se a
quass um clich8 citar o Talmud, mas ainda racionalidade reside no critica, e se podemos
me agrada FazB-lo. Diz mais ou menos: n60 submeter qualqusr asserqdo b critica e a condepende de nos ultimar a tarefa, mas tambbm trols~continuos, ndo excluo o proprio mod0 de
ndo estamos livres de carregar sua carga. Para vida racionalista, sem qua isso comporte um
mim a razdo significa justamente refletir sobre regress0 ao infinito, circularidade, exig&ncias
o sentido do limits humano. 0 problema do ds justifica@o ou outras dificuldades similares;
humanismo, como se desenvolveu a partir de entdo a racionalidade 6, em tal perspectiva,
Feuerbach para Frente, significou a deificagio sam duvida ilimitada. 0racionalista pancritico
do homsm. Ndo vejo nada neste s&culo que ndo exiga nenhuma justifica<do. Ss realmenma farp desejar deificar o homem. Como Ben te for abandonado todo tipo ds justifica@o
Schwartz, penso que o hornem Q o pior deus - tanto racional como irracional - antdo n8o
que exista.
h6 nenhuma necessidade de justificar uma
posiq3o que 6 racionnlmente injustificdvel.
Em G. Borrodori,
Converra@a omericanas. Urna posiq3o pods sem dcvida ser sustentada
racionalmenta sem nenhuma necessidade de
dev&-la justificar, dssds qus ndo ssja irnuns
6s criticas s sobrsviva aos controles rnais
SGVGrOS. [. . .]
Dispomos de pelo menos quatro mbtodos
para eliminar o erro, criticando nossas conjecturas ou especula~bes.Trata-se dos controles
elencados a seguir, em ordam descendente
conforme a importdncia qus revestem e o rigor
que caracteriza sua aplica$io.
1 ) 0controls com base na Idgica: Q coerente determinada tsoria?
2) 0controls com base nos obssrvag6es
"Urnaposi@opode sern rnais ssr sustsnssnsoriais: csrta teoria 6 empiricamente refut6tada racionalrnante sern nenhurna necsssidavel por parte de alguma observaqdo?E se o for,
ds de dsverjustificd-la, dssde que ndo seja
temos conhecimento de uma refutaqdo desse
tipo?
imune bs criticas a sobreviva aos controles
mais severos".
3) 0 controls com base em uma taorio
cisntifica: certa teoria, esteja ou ndo em conflito
corn a observag50, est6 em conflito com alguma
lmplic~tos
em um delineamento ndo justl- hipotese cientifica?
4) 0 controle com base no problsma:
Flcaclon~sta
estdo um novo programa f1los6fico
e uma nova concepcdo da rac~onahdads.Na qua1 problama certa teoria prstende resolver?
nova estrutura concsttual o rac~onalista
& aque- Consegue resolv&-lo?
0 problema fundamental do crescimento
Is que quer delxar toda asserqdo e sem mats
todo asserqdo sun, compreendsndo ssus mais do racianalidade- s do teoria da racionalidade
fundamentals cr~t&r~os,
objetlvos e dectsbas, e - 6 , por isso, do meu ponto de vista, urn probletamb6m sua propria pos~@ohlodhca de base, ma ecologico. Em um metacontexto falibilista o
abertos b critica: aquels que n6o protege nada problsrna mologico consiste em criar o ambiente
da critica por meto de just~f~ca@es
Irraclonals, mais letal para nossas posiqbas, nossos conaquele qua jamats trunca uma d~scussdoou textos s metacontextos, um ambients dentro do
uma argumenta@o recorrendo 6 F& ou a um qua1 prospare apesar de tudo a produg~ode
compromlsso ~rrac~onal
para justlhcar alguma posiqbes, contextos e metacontextos. Popper
crenca exposta ao Fogo de uma severa critlca; se aproximou desta impostaqdo na 1ogica do
aquele que ndo @st6empenhado, I~gadoou descobsrta cisntifica, onde escreve: "0que
habttuado a nenhuma posi@o particular. Cha- caracteriza o m6todo empirico Q a maneira com
mo esta concepqdo de rac~onal~srno
pancn't~co. que ele expbe 13falsificagio, de todo mod0 conNo"o se trata, portanto, sxatarnente ds
religi6o. Ssu hsbraisrno 6 algurna coisa urn
pouco difersnts...

Capitdo nono cebivel, o sistema que deve ser controlado. Seu
objetivo ndo & o de salvar a vida de sistemas
insustent6veis mas, ao contrdrio, de selecionar
aquilo que se revela mais adequado, depois de
t&-10s exposto a todos a mais feroz luta pela
sobrevivisncia"; para tal fim, "6 formulada uma
regra suprema que serve como uma espQciede
norma para decidir sobre regras que permanecem... € a ragra de que as outras regras do
procsdimento cientifico devem ser projetadas
de modo tal que ndo protejam da falsifica<do
nenhuma asser<doda ci&ncia".Popper estendeu
sua aproximaqdo bs institui<bes politicas al&m
das cihcias empiricas; em Sociedade aberta
e seus inimigos (cap.7) e em "As fontes do
conhecimento e do ignor6ncia" (1 960, agora em
Conjecturas e refutac6es) el@prop& substituir
as tradicionais perguntas sobre as fontes do
conhecimento com a pergunta: "De qua modo
podemos esperar descobrir e eliminar o erro?.
Neste livro su formulei o problema de mod0
mais geral: De qus modo podemos organizar
nossa vida intelectuol e nossas instituig6es a
fim de qus nossas crenps, conjecturas, deliberog6ss, posi@ss, Fontes de id&as, tradig6es e
ssmelhantss - sejom justificdveis ou ndo - sejam expostas ao mdximo do critica, de mod0 a
obstaculizar e eliminar o mais possivel os erros
intelectuais?
Ainda que incompleta, esta formula<do
me parsce muito eficaz. Ela, de fato, conceba o
aumento da racionalidade ndo de mod0 individualista, ndo como algo que alguQmpersegue
por si masmo, mas, ecologicamente, p6e o
problema em um quadro que compreende ndo
so o individuo, mas tambQm as institui<bes,as
politicas, as tradi~des,a cultura e a sociedade
em qus o individuo vive. Suponhamos, com
efeito, que um individuo tenha alcanpdo em si
proprio aquele estado da flexibilidade corn a
sede de verdade que naste livro chamamos de
"racionalidade". Tal individuo se sentiria inevitavelmente frustrado caso tentasse exprimir-se
em instituicdes que se formaram e Funcionam
dentro do metacontextojustificacionista. Esscls
institui<des, e as tradisbes por meio das quais
elas operam, agirdo de fato de mod0 a se
perpetuar a todo custo - e seguramante as expensas da racionalidade,ou seja, bs expensas
das condi<desque tornam possivel um ambiente
racional, que compreende sinceridade, critica,
comunicaq30 total, ndo so reconhecimento e
correqdo dos erros, mas tambQm colabora<do.
Talvez ssja a t e o motivo pelo qua1 tantos
eremitas indianos vivem em grutas, longs das
institui<des humanas. Todavia, se desejarmos
que a racional~idadesaia das cavernas e dos
estudos, @ladevera ser inserida em instituiqbes
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e tradi@es que ajam contra a posicionalidode
e a autojustific~~~
e ondo
,
ser apenas um
privilbgio daqueles poucos individuos qua
conseguiram transcender a posicionalidade.
Se o individuo racional 0 aquele que pode
descobrir a verdade, o ambiente racional 0, por
outro lado, aquele em que a verdads pode ser
descoberta.
A afirma<do anteriormente posta em
caractares itdlicos 6, todavia, incompleta por
aquilo que afirma de modo demasiadamente
negativo em relag30 a reduqdo do erro. Requisito essencial de uma concha ecol6gica 6 tambtsm
sua Fertilidade: uma concha ecologica dever6
ser tal que nela ndo so a cria~do
de posi~6ase
contextos, mas tambhm o dasenvolvimento da
racionalidade sejam sinceramente inspirados.
A elimina<dodo erro feita de mod0 infeliz pode
Ievar tambtsm b eliminaqdo da fertilidade. R
critica devera ser optimizada, mais que maximizada, 5 dever6 ser exercida com habilidade.
Al&m disso, minha formulac;do precedante da
um relevo excessivo aos aspectos intelectuais,
cren<as, conjecturas, idbias e similares. Mas,
no crivo da critica deveriam ser explicitamente
submetidos ndo 56 os objetivos, as crenqas, as
conjecturas, as decisdes, as idtsias, as ideologias, as politicas, os programas e as tradic;6es,
mas tambQm as conveng3es sociais, os usos,
os costumes, as pressuposi~desinconscientes
a os modelos comportamentais que poderiam
poluir a concha ecol6gica e assim diminuir a
criatividade e a critica. 0 problema ecol6gico
da racionalidade refere-se a como isso deva
ser feito.
No passado a trata~dodeste problema
foi impedida pela convic<dode que os objetivos que ele pretende alcanc;ar ndo podem ser
realizados. Esta conviqdo p6e em discussdo
a propria possibilidade de um metacontexto
falibilista dentro do qua1 se sup& poder
progredir na dirqdo da urna represantaCdo
do mundo mais adequada e objetiva. Ao contrario, ela sustenta que, de um ponto de vista
racional, ndo pode hover nenhum progresso;
que a escolha entre posi<bese contextos rivais
- sejam eles cientificos, morais, religiosos,
metafisicos, politicos ou de outro tipo - ndo
Q racional. mas arbitraria. Se os argumentos
adiantados nests livro estdo corretos, essa
convic@o err8nea foi pelo menos rdutada.
Poderemos agora nos dirigir para a quest60
do como, assumindo qua a do ss tenha sido
resolvida.
W. W. Bartley,
Ecologra da rocionalidade.
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o tsorio era compativel corn quolquer coiso
que pudssse acontecer... mssmo ssm nsnhum
trotamento particular ds imuniza<do.
Portanto, enquanto o marxismo se tornou
ndo-cientifico,adotando uma estratbgia imunizante, a psican6lise era imune desde o inicio,
e assim psrmanaceu".

de Popper cr FrevJ

Este trecho importante me induz a fazar a
seguinta sbrie ds observa@zs criticas:
1. Mesmo urn olhar superficial sobre os
Karl Popper sustentou que a psrcanalise
titulos dos ascritos e das conferisncias de Freud
nZio d cienti'hca, porque nbo sena Fals~hcavel. basta para individuar dois examplos de falsiFiRdolf Griinbaum replrca que Popper ssta
cabilidade, dos quais o ssgundo i: um caso de
errado, porque:
folsifica@o reconhecida. 0primeiro t: o escrito
a) a psrcandlise d Fals~hc~vsl;
Comunica~dods um caso ds paranoia sm conb) Popper de Fato n60 demonstrou qua
traste com a teoria psicanolitico (OSFe 1915nenhuma das conseqX2nciosdos postulados
1917, VIII: 1 59- 1 76);o segundo h a conferhcia
tedrrcos Freudranosd emp~ncamentecontroh"Revis60 da teoria do sonho" (OSF 1930-1938,
vel, conforms tudo o que ahrma sua tese do
XI: 1 23- 144). Consideremos o primeiro.
nc5o-fals1hcabd1dadedo psrcan611se.
A "teoria psicanaliticada paranoia", tratado nesse escrito, consists no hipotese da que
o amor homossexual rsprimido Q casuolmante
Em suas respostas aos crit~cos,Popper' nscessario para o surgimento de delirios paranoicos (OSF 1915-1917, VIII: 167-168). A
escreve:
"0marxrsmo era um tempo urna clisnc~a, pacisnts era uma jovem mulher que ss dirigiu
que f o ~refutada por alguns fatos qua se re- a um advogado para ser tutelada por causa
velaram em contraste com suas prevlsbes. Em das persegui@es de urn homem com quem
todo caso, o marxlsmo ndo 6 mats uma clisncra, tinha tido uma rela@o amorosa. 0 advogado
porque inhng~ua r q r a metodolbgica segundo suspeitou de um caso de paranoia quando ela
a qua1 devemos acolher toda a sua falsif~ca~do, afirmou que seu amante fizera corn que algumas
~mun~zando-nos
contra as mals grrtantes refu- testemunhas, ssm ela saber, os fotografassem
6 urn durants suas efusbas amorosas, e que por isso
ta@es de suas prev~sbes.A ps1can6l1se
caso totalmente diferente: 6 uma interessante @laagora estava em suas mdos; esta, de fato,
metafis~capsicol6glca (e sem duvida h6 nela mostrando tais fotografias, podia envergonh6um senso de verdade, como ocorre tdo frequen- la publicamente e obri96-la a abandonar seu
temente nas 1d81asmetafis~cas),mas jamals trabalho. AIhm disso, a paciente entregou ao
f o ~urna ci&ncla. H6, com toda probab~hdads, advogado algumas cartas de seu amanta em
murtlssrmas pessoas que 560 casos freud~anos que este se lamentava pelo fato de que a reou adlerranos: o propno Freud era claramente laQ3o deles, tsrna e belissima, fosse destruida
um caso fraudlano, e Adler urn caso adlerlano. pela mante doente dela. Todavia, uma vez qua
Mas o que Impede qus essas tsorlas sejam por vezes a reaiidade Q mais bizarra do que a
cientiflcas no sentrdo aqul descr~to6 , muto slm- fantasia, o advogado pediu a Freud seu julgaplesmente, o fato de que nBo excluem nenhum mento de psiquiatra para confirmar se a jovsm
comportamento humano f~s~camante
possivel. mulher fosse verdadeiramente poranoica.
As cartas do amante exerceram sobre
Qualquer coisa que se possa fazer h, em lmha
de maxima, expl1c6velem termos Freudlanos ou Freud "uma otima impressdo", dando assim
adler~anos.(A ruptura de Adler corn Freud f o ~ certo crhdito ao carttar delirante das queixas
mats adlericlnclque Freudians, mas Freudjama~s da jovem mulher. Mas, partindo do pressuposto
a cons~derauuma refutac;80 de sua tsorla.) A que a paciente fosse verdadeiramente paranoiexpl~cagBo& muto srmples. Nam Freud nem ca, Freud foi Ievado, depois da sessdo inicial, a
Adler excluem qua uma pessoa possa ag1r de urna conclusdo teoricnmente desconcertante: "A
csrto modo, sejam quais forem as circunsthc~as
externas. Com a teoria de Freud & mpossivel
prewer ou exclutr que um homem sacrlf~quesua
'K. ~ . ~ o ~ pReplies
d r . to My Critics, em VV.Rfl. The
v~dapara satvar urna crianp am rlsco de se Philosophy of Karl Popper.
afogar (urn cclso de sublimag80), ou entdo que
POSF: Obras de Sigmund Freud, orgnnizados por C.
a mate. afogando-a (um caso de repressdo); Musatti.

Capitdo nono jovem parecia rejeitar o amor por urn homem,
transformando diretarnante o amado em perseguidor; ndo havia o rninimo trago da influ&ncia
de urna rnulher, de urna luta contra urna ligac;do
homossexual" (OSF 1915-1917,VIII; 161-162).
Se ela era realrnente afligida por uma idQia
delirante, esta aparente aus&ncia total de
homossexualidade reprimida contradizia decisivarnente a hipotese precedente, formulada
por Freud, ds urna etiolocja homosssxual da
paranoia. Portanto, ela argumentavo: "Ou se
renunciava a esta tese, ou entdo, ss ndo queriamos deixar-nos determinar por esta decep@o
em rela~dobs nossas expectativas [teoricas].
deviarnos assumir a posic;do do advogado s
supor que o caso qua tinharnos diante da nos
ndo era uma combinagdo paranoica, mas a
interpretagtio correta de urna experi&ncia real"
(OSF 1915-1917, VIII: 162). RIQmdisso: "Nestas
circunstdncias a coisa mais simples teria sido a
de abandonar a hipotese de qua o delirio de
persegui~do
depende sempre e necessariarnsnte do homossexualidade" (p. 162). Em poucas
palavras, Freud admitia explicitarnente qua, se
a jovem mulher Fossa paranoica, sau caso rdutovo a etiologia por sle postulada par0 aqusla
parturbagdo. De outra forma, devia avaliar a
possibilidade de que ela ndo era paranoica.
Durants uma segunda sessdo, a descric;do por
parts do paciente de episodios ocorridos na
ernpresa em qus trabalhavo nbo so aumentaram
notavelrnente a probabilidade de que ela estivesse afligida por delirios de perseguigbo, mas
confirmaram a etiologia postulada, revelando
urna ligagdo homosssxual conflitiva com uma
mulher ancid que dirigia a ernpresa. 0 que nos
interessa a ests ponto & que o etiologia psicanalitica da paranoia 6 empiricarnentefalsific6vel
(refutdvel), e que Freud reconheceu isso explicitamente. Como vimos, com efeito, esta hip6tese
afirrna que um conflito psiquico homossexual 6
causalmante nscess6rio para qua surja a perturbagdo. Indicac;besempiricas podem, porQm,
revelar a aus&nciade urn conflito homosssxual,
revelandoao mesmo tempo tambQrna presanc;a
de delirios paranoicos, de modo a desacreditor
a etiologia postulada. Por isso, ests sxernplo
encsrra urna importante moral geral: toda vez
que indicagbes empiricas possam certificar a
ous&nciode certo agente patogano teorico P, s
ao mesmo tempo fornecer um diagnostico diferancial em relagdo b presanp de certa neurose
tdrica N, entdo uma hipotese etiologica da
forma forte "P Q causalmente necessario para
IV' & claramente falsificcivel empiricarnente. Tal
hipotese ser6 falsificada por toda pessoa afetada por N qua ndo tenha sido subrnstida a P,
a partir do rnornsnto que a hipotese pradiz que
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todo aquele qua ndo estiver submetrdo a Nndo
rncorrerb nos sofrrmentosdela derrvados; esta 6
uma prev~sdoqua tsm srgnrficat~vaimportcincra
profrlatrca. Correspondenternente, a hpotesa
dasdlz que toda lnstbncra de N for tamb6m
um caso de P. Por rsso, se houver rndrcagbes
ernpirlcas tarnbhm da presanga de P, essa
lnflu&nclaretrocondutora pode sar rnstanc~ada
emplrlcamente por uma pessoa que seja um
caso tanto de IV como de P.
2. No Popper Sympos~urnde 1980, pargunter qua1 demonstra@oPopper terra aduzrdo
para sustentar que nanhumadas conscqu&ncras
dos postulados tebrrcos freudranos 6 emplrrcarnente controlClvel, conforms o qua afrrma
sua tese do ndo-falstfrcabil~dadeUm dos
drscipulos de Popper, corn aferto, se o f e r ~ e u
voluntar~amentapara explrcar que essa 1160controlab~hdada
deverla resultarjustarnente do
exams direto dos postulados. A lsso eu replrco
que a rncapacidade de alguns filbsofos do
c16nclada rdentlhcar, por meio de tal exame,
consaqu&ncras control6ve1s, pode ter dado
motrvos para suspertar da ndo-controlabilrdads
desses postulados, mas sern dljvlda rsso ndo
basta para fornecer a demonstrac;dorequerida
de nbo-fals~f~cabilrdade.
Para dizer a verdada,
os exemplos de falsrhcabrlrdads que tenho at6
aqur aduzrdo Ievam a urna conclusdo totalmente
d~ferente:a lncapacrdade de certos frlosofos
da cr&nclade rnd~vlduar
qualquer consequ&nc~a
control6vel do teorra freudiana demonstro qua
eles n60 estudaram a fundo, ou ndo domrnarn,
seu contaljdo 1691~0,mas, sern dljvrda, ndo
demonstra urna car&ncia crentiflca do psrcanaIrse. 6 como se aqueles que tam apenas um
conhecimento superficial da Hsica concluissern
que suas hrpoteses de alto nivel n6o sbo falsihcaveis, e rsso porque eles ndo t&m a minrma
idQla de como verrhca-las. Por sxemplo, gragas
b engenhosrdade e cornpet&ncrados paritos for
recsntements possivel projetar testes capazes
ds falsrficar a hrp6tass de que os neutrrnos
t&m rnassa de repouso rgual a zero (Robinson
1 980). Pela masma razdo rejeito o pressuposta
expectatlva sagundo a qual, se as hrp6teses
psrcanaliticas de alto nivel sdo controlbveis,
qualquer acad&mico ~ntelectualmentedotado
deverra estar em grau de projetor lpara elas controles potenc~alrnente
falsihcadores. NQ irnpossrbrlidade ds consegulr rsso, alguns popperlanos
Ievranamente estabelecem que a presungdo de
rntrinseca ndo-controlabrl~dacle
6 forte.
Voltamos agora b pergunta por mlm levantada: qual demonstragdo oferaeu Popper
para solientar com Bnfasa que o corpus te6rrco
freudrano & cornpletarnente prrvado de consequ&ncras ernpincamante control6vers?Para for-
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nacer tal demonstrac;do,seria necessdrioapurar
a falsidade da asser~doque, entre as consequencias logicas dos postulodos teoricos psicanaliticos, existe pelo menos uma enuncia~do
empirica sobre o comportamanto humano. Mas,
corno Popper nos fez notar em outro lugar, uma
enunciac;do existencial o respeito da hipotese
de que uma classe infinit0 f3 tem pelo menos
um membro que possui certa propriedade PnBo
pode ser dedutivamente falsificada por alguma
s&rie finita de asserr;bes evidenciais "basilares",
cada umo das quais nsgus que certo individuo
em f3 tem P. Todavia. Popper aceitou tout court
a falsidade da seguinte enuncia@o sxistencial:

a classe tarskiana infinita de consequ&nciasdo
corpus teorico psicanalitico contbrn pel0 menos
um membro que tam os requisitos de uma enuncia560 empirica do comportamento humano.
Por isso, devo perguntar: quo1 argurnsntoc;Cio
Popper adotou para sustentar sua nega~do
desta enuncia@o existencial? Como conseguiu
convencer a si prdprio de que a closse infinita ds
consequ&ncias da teoria freudiano ndo contbrn
nenhum membro controlbveA?E oinda, corno se
poderia Fazer uma dernonstra@ode to1 nega@o
que satisfa~aas exighcias de um dedutivisto?
R. Grunbaum,
0 s fundamentos do psiconblise.
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INDIVCDUO,
MERCADO E ESTADO
NA POLlTOLOGlA
AMERICANA
RAWLS, NOZICK, NOVAK

"As desigualdades econdmicas e sociais, como as
de riqueza e de poder, sa"ojustas apenas se produzirem beneficios compensatorios para cada um, e
em particular para os membros menos favorecidos
da sociedade".
John Rawls

"0 Estado minimo nos trata como individuos inviolados, que na"opodem ser usados pelos outros
de certo mod0 como meios ou objetos ou instrumentos ou recursos; trata-nos como pessoas que
tGm direitos individuais com toda a dignidade que
dai provem ".
Robert Nozick

"0 capitalism~democratic~na"o e o reino de Deus,
nem e sem pecado. E todavia todos os outros sistemas de economia politica ate agora conhecidos
parecem piores".
Michael Novak

Capitulo dCcimo

0 neocontratualismo de John Rawls

237

Capitulo dCcimo primeiro

0 "Estado minimo" de Robert Nozick
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Capitulo dCcimo segundo

Michael Novak:
para uma teologia catolica do capitalism0 democratic0
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d e John Rawls

I. $\ vida e as obras
Nascido em Baltimore, John Rawls (1921-2002) estudou em Princeton e em
Oxford. Em 1971 publicou um dos livros mais discutidos e influentes destes ultimos
anos: Uma teoria da justiga. Essa teoria e de "natureza profundamente kantiana", e isso enquanto ele se p6e na esteira do contratualismo
(Locke, Rousseau e Kant) e em contraste com a tradi~8outilita- Critics
rista (Hume, Bentham e Mill). 0 utilitarismo tem como objetivo do utilitarismo
o maior bem-estar para o maior numero de pessoas; mas Rawls + §
4 contrario a um delineamento desse tipo, enquanto, a seu ver,
nenhum homem deve sofrer priva~besem favor de "algum outro" ou da "maior
parte da sociedade". E como o primeiro requisito de um sistema de pensamento 4
a verdade, tambem o primeiro requisito das instituicaes deve sera iustica; e como
as teorias que se demonstram erradas devem ser corrigidas, dessa forma devem
ser reformadas e corrigidas as institui~desno caso de serem injustas.
Mas quando as leis e as institui~6esscio justas? Em busca de uma teoria da
justi~a,Rawls parte daquela que ele chama de posiga"o originaria. Esta e a posi~ %em
o que se encontram os individuos que devem estipular o
contrato, e caracteriza-se por um vPu de ignor;incia, que torna A posigzo
todos iguais. 0 v6u de ignorancia nao e vantajoso para ninguem; originaria
ninguem podera propor principios ou pensar em uma sociedade caracterizada
~ V&J
em que poderlo ser favorecidos eles proprios ou seus amigos e P O um
de
ignorsncia
desfavorecidos os outros; ninguem sabe nada nem de si prdprio
nem dos outros. A posigao originaria, portanto, obriga a todos a - $ §
escolher principiosde justi~auniversais, principiosque se referirao
a todos e que nao favorecercio este ou aquele; ou seja, principios cujo proposito
principal 4 o de proteger-se contra a possibilidade de amanha encontrar-se entre
os desfavorecidos.
Estes principios d o dois.
0 primeiro principio de justiga afirma: "Toda pessoa tem igual direito 21 mais
extensa liberdade fundamental, compativelmentecom uma liberdade semelhante
para os outros".
0 segundo principio sustenta que "as desigualdades econ6- osdois
micas e sociais, como as da riqueza e do poder, scio justas apenas principios
se produzem beneficioscompensat6riospara cada um, e em par- de justiga
ticular para os membros menos favorecidos da sociedade".
+ 3 4-7
0 primeiro principio est6 na base das liberdades individuais.
0 segundo nos diz que as desigualdades econ6micas e sociais
sso justas, n l o -como pretenderia o utilitarista - se forem vantajosas para os poucos ou os muitos ou a maioria, mas apenas com a condiscio que sejam vantajosas
para todos, de mod0 especial para os mais desfavorecidos.

238

Quinta parte -

pol~tvloyia
americanu contempor&neu

"Uma teoria da j ~ z s t i ~ a "

John Rawls nasceu em Baltimore em
21 de fevereiro de 1921. Estudou em Princeton e, depois de urna estadia em Oxford,
voltou para os Estados Unidos, onde desde
1962 ensina justamente na Universidade
onde tambim ensina seu mais aguerrido e
leal adversario: Robert Nozick. Rawls C conhecido por ter publicado em 1971 um dos
livros mais discutidos - e mais influentes
- destes ultimos vinte anos: Uma teoria
da justi~a.
Karl Popper definiu A theory of justice
de John Rawls como "um livro importantissimo sob muitos aspectos", e apreciou muito
a idCia de Rawls segundo o qua1 C um projeto de vida "que caracteriza as intenqdes ou
as finalidades que fazem de um homem 'uma
pessoa moral unificada, consciente' ".
Por sua vez, justamente Robert Nozick
teoria da justiga " 6 urna
escreveu que
fonte de idiias iluminadoras, fundidas em
um conjunto agradavel. Ora, os filosofos
devem trabalhar dentro da teoria de Rawls,
ou entiio explicar por que n5o o fazem [...I.
Tambtm quem n5o estiver convencido do
desencontro com a visiio sistematica de
Rawls aprendera muito, estudando-o aprofundadamente".
Essas coisas, ditas por seu adversario
mais temivel, constituem o melhor elogio
da obra de Rawls. John Rawls faleceu em
2002.

ma

Contra a teoria ~tilitarista

Desde os inicios de seu livro Uma teoria
da justip, Rawls 6 claro sobre o fato de que
sua teoria C de "natureza profundamente
kantiana"; e isso no sentido de que ele pde
sua obra na esteira do contratualismo (Locke, Rousseau, Kant), em contraste com a
tradigiio do utilitarismo (Hume, Bentham
e Mill).
0 intento de fundo da obra de Rawls
est6 na proposta e no exame de principios
em grau de sustentar urna sociedade livre
e justa. "A justiga - escreve Rawls - 6 o
primeiro requisito das instituigdes sociais,
assim como a verdade o C dos sistemas de
pensamento". E logo acrescenta: "[ ...I urna
teoria, por mais simples e elegante que seja,
deve ser abandonada ou modificada, se

niio for verdadeira". Pois bem, "do mesmo
mod0 as leis e as instituiqdes, niio importa
o quanto sejam eficientes e bem urdidas,
devem ser reformadas ou abolidas se forem
injustas". Mas quando i que leis e instituiq6es siio justas?
0 s utilitaristas -pensemos, justamente, em Bentham ou em Mill - perseguiram
o ideal do maior bem-estar para o maior
numero de pessoas; por conseguinte, defenderam urna concepqiio tal que no fim, de
fato, comportava a submiss50 do individuo
a sociedade. Rawls combate tal impostagiio,
enquanto, a seu ver, nenhum homem deve
sofrer privaqdes em vantagem de algum outro ou da "maior parte da sociedade".
1/2m"vk~z
de ignor6nciaN
caracteriza
a"posiG&oorigin6riaN

Rawls, na pesquisa de urna teoria da
justiqa, parte daquela que ele chama de posi~iiooriginaria. Esta posi@o originaria i o
Estado em que se encontram os individuos
que devem determinar o contrato. Ela niio C
urna hipotese de Estado de natureza, mais ou
menos ficticia. E simplesmente um expediente heuristic0 imaginado "de mod0 a obter
- afirma Rawls - a soluqio desejada".
Na posi@o originaria, os individuos
particulares se encontram em urna situaqiio de eqiiidade, isto 6 , de igualdade; e
tal eqiiidade deve-se ao ve'u de ignor2ncia
que caracteriza a condiqio dos individuos
que se pdem na posigiio originiria. Escreve
Rawls: "Devemos de algum mod0 zerar
os efeitos das conseqiiihcias particulares
que p6em em dificuldade os homens, e
que os impelem a desfrutar em sua pr6pria vantagem as circunstiincias naturais e
sociais. Com este objetivo, assumo que as
partes estiio situadas por tris de um vCu
de ignorincia. As partes niio sabem de que
mod0 as alternativas influenciariio em seu
caso particular, e sao por isso obrigadas a
avaliar os principios apenas com base em
consideraq6es gerais. Assume-se, portanto,
que as partes nao conhecem alguns tipos de
fatos particulares. Primeiramente, ninguCm
conhece seu proprio lugar na sociedade,
sua posigiio de classe ou seu status social; o
mesmo vale na distribuiqio dos dotes e das
capacidades naturais, sua forqa, intelighcia
e semelhantes. Alkm disso, ninguCm conhe-
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ce sua propria concepqiio do bem, nem os
particulares dos proprios planos racionais
de vida e nem as proprias caracteristicas
psicologicas particulares, como a aversiio ao
risco ou a tendincia ao pessimismo ou ao
otimismo. AlCm disso, assumo que as partes
n i o conheqam as circunst2ncias especificas
de sua sociedade".

principios universais

Pois bem, em urna situaqiio desse tipo,
nessa posi@o originaria, o vtu de ignorincia torna todos iguais. 0 vtu de ignorincia
niio beneficia ningutm; portanto, nenhum
dos contraentes poderi propor urna sociedade futura ou instituiq6es em sua propria
vantagem; ninguCm sabe qual t ou sera seu
proprio interesse ou priviltgio particular.

Rawls
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A posiqio originiria faz com que todos sejam igualmente racionais e reciprocarnente
desinteressados; C urna situagzo que obriga
todos a escolher principios universais de
justiqa, ou, para dizer com Kant - ao qual
Rawls se remete -, principios de urna moral
aut6noma que nos mesmos nos damos n i o
como seres interessados nisto ou naquilo, ou
como membros desta ou daquela sociedade,
mas como seres livres e racionais. "0vtu de
ignorincia - escreve Rawls - priva a pessoa na posigiio originiria dos conhecimentos que a colocariam em grau de escolher
principios heterhimos. As partes chegam
juntas B sua escolha, enquanto pessoas livres, racionais e iguais, conhecendo apenas
as circunst2ncias que fazem surgir a necessidade de principios de justiga". 0 s individuos
que se encontram na posiqzo originiria n i o
podem propor principios ou pensar em urna
sociedade em que poderio ser favorecidos
eles mesmos ou talvez seus amigos, e desfavorecidos os outros. NinguCm sabe nada
nem de si mesmo nem dos outros. A 6nica
escolha possivel 6 , entio, a que devera se
referir a todos; tratar-se-5, portanto, de urna
escolha de principios universais de justiqa.

Na base da proposta dos principios
que constituem "a estrutura fundamental
da sociedade" ha, portanto, um contrato. As
partes contraentes s i o todos os individuos
-niio conta aqui o tempo nem tim importiincia nenhuma as geraq6es -que se p6em
na posi@o originaria. Objeto do contrato
s i o os dois principios de justiga, que s i o
principios morais e que serzo expostos em
breve. E a motivaqiio que esta por tras do
contrato e da proposta dos dois principios
C principalmente a de se proteger contra a
possibilidade de se encontrar amanhi entre
os desfavorecidos.
0 primeiro principio de justiqa C o
seguinte: "toda pessoa tem direito igual a
mais extensa liberdade fundamental, compativelmente com semelhante liberdade para
os outros". 0 segundo principio sustenta
que "as desigualdades econ8micas e sociais,
como as de riqueza e de poder, s i o justas
apenas se produzem beneficios compensat6rios para cada um, e em particular para os
membros menos favorecidos da sociedade".
0 primeiro principio funciona como
fundamento das liberdades individuais; ele
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"requer a igualdade na atribuigiio dos direitos e dos deveres fundamentais". 0 segundo
principio niio justifica o sacrificio de alguns,
mesmo que ele chegue a produzir um bem
maior para alguns ou para a maioria. Isso C o
que o utilitarismo prop6e; mas Rawls C antiutilitarista: "0 fato de que alguns tenham
menos a fim de que outros prosperem pode
ser util, mas C injusto". As desigualdades
econbmicas e sociais siio admitidas, ou seja,
siio justas, niio por beneficiar os poucos ou
os muitos ou os mais, mas apenas com a
condigiio de que favoregam todos, e de mod0
especial os mais desfavorecidos.

0primeiro
priocipio

de justica

0 primeiro principio de justiqa fala
das liberdades individuais. Estas liberdades, iguais para todos, siio a liberdade de
pensamento e de conscitncia, a liberdade
de palavra e de reuniiio, a liberdade da detengiio arbitraria, a liberdade politica - o
direito de voto -. A Constituigiio e as leis
ttm a fungiio de garantir o uso livre destas
liberdades, onde se deve salientar que as
liberdades de conscitncia e de pensamento
siio as primeiras na graduagiio, as absolutamente irrenunciiveis. E, diz Rawls, "niio
so deve ser permitido aos individuos fazer
ou niio fazer urna coisa, mas o govern0 e as
outras pessoas tcm tambCm o dever legal de
niio criar obst~culos".Por outro lado, um
sistema inspirado na liberdade niio pode se
autodestruir deixando, por exemplo, livres
os intolerantes. A liberdade deve ser defendida por meio de um sistema de regras que
consigam defini-la. Escreve Rawls: "Nos
Estados democraticos, alguns grupos politicos sustentam doutrinas que os impelem a
suprimir as liberdades constitucionais toda
vez que obtiverem o poder; do mesmo mod0
ha aqueles que negam a liberdade individual
mas que ensinam nas universidades". Eis,
portanto, um problema niio descartavel:
deve-se ser tolerante com os intolerantes?
Rawls responde a esta pergunta afirmando
que os intolerantes n i o ttm nenhum direito
de queixar-se da intoleriincia; isso, todavia,
niio justifica, em sua opiniQo,o fato de que
os tolerantes teriam o direito de suprimi10s. Apenas em um caso Rawls admite a
intoleriincia contra os intolerantes: no caso
em que a seguranga dos tolerantes seja posta
em perigo, e isso pelo motivo de que "toda

pessoa na posigiio originiria deliberaria em
favor da autoconservagiio". A justiga niio
requer de fato o sacrificio da auto-aniquilagiio; "mas - afirma Rawls - quando a
Constituigiio 6 salva, niio ha mais nenhuma
razBo de negar a liberdade aos intolerantes".

0seguodo
principio de justica
Mais de urna vez, em Uma teoria da
justiga, encontramos reformulado o segundo
principio de justiga. Ja vimos urna primeira
formulagio: "As desigualdades econbmicas
e sociais, como as de riqueza e de poder,
siio justas apenas se produzem beneficios
compensat6rios para cada um, e em particular para os membros menos favorecidos
da sociedade". Uma segunda formulagiio
C a seguinte: "As desigualdades sociais e
econ6micas devem ser combinadas de mod0
a ser (a) para o maior beneficio dos menos
favorecidos, (6) ligadas tambCm a posig6es
abertas a todos em condig6es de justa igualdade e pertenga". E, a seguir, urna posterior
formulagiio do principio: "As desigualdades
sociais e econ6micas devem ser combinadas
de mod0 a ser (a) razoavelmente previstas
para a vantagem de cada um, (b) ligadas a
fung6es e posiq6es abertas a todos".
0 segundo principio de justiga afirma
que as desigualdades na distribuigiio da
renda siio injustas quando niio siio para o
beneficio de todos e, de mod0 especial, dos
mais desfavorecidos; e que as fung6es e as
posig6es de prestigio devem estar abertas
a todos. 0 segundo principio de justiga,
portanto, projeta e exige a reparagio das
desvantagens dos menos favorecidos. Que
em urna sociedade existam pessoas em condig6es mas de saude, portadoras de deficitncias, ou individuos que, desmerecidamente,
ttm urna renda demasiado baixa, tudo isso
C um fato. A existcncia dos desfavorecidos C
um fato; e os fatos niio siio nem justos nem
injustos. Mas - precisa Rawls - "aquilo
que C justo e aquilo que C injusto C o mod0
com que as instituig6es tratam esses fatos".
E para que as instituig6es sejam justas em
relaqgo aos desfavorecidos, estas, na opiniiio
de Rawls, devem fazer valer aquilo que ele
chama de principio de diferenga, principio
que requer que "as maiores expectativas
dos mais favorecidos contribuam para as
O
favoperspectivas daqueles que S ~ menos
recidos". Para sermos claros: isso equivale
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a dizer que se, por causa de uma lei, fossem
limitadas as perspectivas dos mais favorecidos, e tal limitagio acarretasse um dano
para os desfavorecidos, a lei em questgo
seria injusta. Por outro lado, se uma melhoria das perspectivas dos mais favorecidos
servisse para melhorar as perspectivas dos
desfavorecidos, tal melhoria n i o deveria
ser considerada injusta. Mas isso nos limites impostos pelo principio do "maxmin"
(maximum minimorurn), para o qual C permitida n i o qualquer desigualdade, e sim sio

Rawls
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permitidas unicamente as desigualdades que
maximizam o minimo. Como se vC - comenta Marco Patriarca - "o principio do
maxmin imp8e que o verdadeiro indicador
da maximizagio n i o C a melhoria das condiq8es de toda a sociedade, mas a especifica
das posig8es dos mais fracos". E C aqui que
se encontra a razgo pela qual Daniel Bell
definiu as idCias de Rawls como "a maior
tentativa de justificar, em nossos dias, uma
Ctica socialists". Contra essa tentativa se
confrontarii Robert Nozick.
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0 s dois principios

No trecho seguints John Rowls prop6e
os dois princi'pios que todo mundo, encontrando-seno 'posig60 originaria", escolherio.
Estes princi'pios "tragam vmo dsting60 sntrs
os aspectos do sistema sociol que definem
e garantem libsrdodes iguois de cidodonia,
s os que especificam e estabslscsm as desigualdodes scondmicos e sociais.

Formularei agora de modo provisorio os
dois principios de justi<a que acredito que seriam escolhidos na posi@o originaria. [. ..]
A primeira enuncia<do dos dois principios
& a seguinte.
Primeiro: toda pessoa tem igual direito 2.1
mais extensa liberdade fundamental compativelmente com uma igual liberdade para os
outros.
Segundo: as desigualdades sociais e econbmicas devern estar cornbinadas de rnodo a
ser (a) razoavelmente previstas para vantagem
da cada urn; (b) ligadas a cargos e posi@es
abertas a todos. No sagundo principio h6 duos
axprassc?esambiguas, isto 6 , "para vantagem
de cada um" e "abertas a todos".
Em uma determina~dosucessiva, no § 46.
Rawls precisou o segundo principio do seguinte
rnodo: "Rs desigualdades econ6micas e sociais
devem ser: a) p a o maior beneficio dos menos
favorecidos, compativelmente com o principio
da justa poupanp, e b) ligadas a cargos e
posi~6esabertas a todos em condi@es de
igualdade eqijitativa de oportunidades". [...I
0 s principios traqxn uma distin~doentre
os aspectos do sistema social que definem e
garantam iguais liberdades de cidadania, e os
que especificam e estabelecem as desigualdadas econ6micas e sociais. As liberdades
Fundamsntaisdos cidaddos sdo, aproxirnativamente, a liberdade politico (o direito de votar
e de ser candidates a um cargo publico), junto
com a liberdade de palavra e ds reunido; a
liberdade de consci&ncia e de pensamento; a

liberdade da pessoa, junto corn o direito de
possuir propriedade (pessoal): a liberdads
em relacdo a prisdo s b detenc;do arbitr6rias,
como definidas pelo conceito de govsrno da
lei. Estas liberdades devem ser iguais segundo
o primeiro principio, pois os cidaddos de uma
sociedade justa devem ter os mesmos direitos
fundamentais.
Em primeira aproxima@o, o segundo
principio aplicn-se b distribui@o da renda s
do riqueza, e b estrutura das organiza$dss
caracterizadas por diferen~asde autoridade s
de responsabilidade,ou de hierarquia. Mesmo
que a distribui(do da riqueza e do renda ndo
deva necessariamente ser igual, ela deve, por&m, ssr vantajosa para cada um s, ao mesrno
tempo, posisbes de autoridade e cargos de
govern0 devem estar abertos a todos. Aplicase o segundo principio mantendo as posi@es
abertas e, portanto, sujeitas a esse vinculo;
organizam-se as desigualdades sociais e econ6micas de modo qua resultem em beneficio
de cada urn.
Estes principios devem estar dispostos
em urna ordenagdo serial em que o primeiro
principio precede o segundo. Essa organiza@o
significa que um desvio das instituig'5esde igual
liberdade, requeridas pelo primeiro principio,
ndo pods ser nem justificado nem compensado
por maiores vantagens sociais e econ6micas.
R distribui~boda renda e da riqueza e as hierarquias de autoridade devem ser compativeis
tanto com os direitos iguais de cidadania como
corn a,igualdade das oportunidades.
E claro que estes principles t&r um conteudo bastante especifico, e que sua aceita@o
est6 baseada sobre certas posi~6esqus devo
agora tentar explicar e justificar. Uma teoria da
justisa depende de uma teoria do sociedade
em modos que se tornardo claros b rnadida que
procedermos. No momento, devemos observar
que os dois principios (e isso vale para todas
as suas formula@es) sdo um caso particular de
uma concepq3o da justi~amais geral, que pods
ser expressa do modo seguinte.
Todos os valores sociais - liberdade e
oportunidade, riqueza e renda. e as bases do
respeito de si - devem ser drstribuidos de modo
igual, a menos que urna distribui~dodesigual,
de um ou de todos estas valores, ndo resulte
ern vantagem de coda urn. R injustip, portanto,
coincide simplasmente com as desigualdades
que ndo resultam em beneficio de todos.
J. Ra~uls.
Uma teoria da justica.
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raciocinar ou se podem falar, e sim se podem sofrer. Nozick se
pergunta: 6 justo o que fazem os caqadores, ou seja, perseguir
e matar animais por puro divertimento? E justo matar animais
para satisfazer os prazeres do paladar ou a variedade dos sabores?

Nozick especifica assim os tres principios da justiqa:
1) oprincipio dejustiga na aquisigao: a aquisiqao de urna coisa sem possuidor n%o
sera justa se piorar a posiqiio de outros que niio tem mais a liberdade de usar dela;
2) o principio de justiga na transferencia: a transferencia da
Tr& regras
propriedade 4 justa se fruto de vontade livre e n%oresultado de
para decidir
imposi~aes
ou de fraudes;
quando
3)
o
principio
de retificaqao: ser%ousados os dados histbricos
a propriedade
sob&
a
s
injustiqas
precedentes a fim de retifica-las.
e justa
530
estas
a
s
diretrizes
de fundo de uma teoria historica da
+ 3 6-7
justip, onde se v$ que "a propriedade de urna pessoa d justa se
a pessoa tem direito a ela graqas a principios de justi~ana aquisiq%oe na transferencia, ou ao principio de retificaqao da injusti~a".
Existem apenas individuos. E qua1 sera a sociedade ideal para todos os individuos? N%oha de fato uniformidade sobre o ideal de vida melhor, e a ideia de
sociedade perfeita n%otem nenhum fundamento. Por isso, aquilo que 4 verdadeiramente necessario 6, segundo Nozick, um palco para utopias,
urn palco
"um posto em que a pessoa e livre de associar-se voluntariamente
para utopias
para perseguir e tentar realizar sua propria vis%ode urna vida boa
+ 3 8-9
em uma comunidade ideal, mas em que ninguem pode imporsua
propria visa0 utopica".
E esse palco para utopias 6 exatamente o Estado minimo: o unico moralmente
legltimo e o unico moralmente toleravel, o que melhor do que todos realiza as
aspira~aes
utopicas de fileiras de sonhadores e de visionarios. 0 Estado minimo nos
trata como "individuos inviolados [...I, como pessoas que t@mdireitos individuais
com toda a dignidade que dai provem".

Robert Nozick (1938-2002) descende
de urna familia de judeus russos. Ele conta
de si mesmo: " 0 interesse que me levou 5
filosofia foi [...I decididamente politico. Depois, quando na dCcada de 1960 comecei a
freqiientar a Columbia University, os docentes mais avanqados trabalhavam justamente
na filosofia da cihcia. Fui entio levado a
aprofundar questdes inerentes as noqdes de
'explicaqio', explicaqio cientifica, 16gica
indutiva, teoria cientifica e assim por diante. A seguir, em Princeton, encontrei Carl
Hempel [...I. Ele sempre me deu sugestdes
preciosas sobre os desenvolvimentos de meu
trabalho".
Da filosofia analitica Nozick aprende
"a pensar de mod0 claro e rigoroso". Mas

ele acha demasiado restrito para seus interesses o estilo de pensamento analitico:
"Jamais desejei ser um fil6~0foanalitico,
e sim um pensador que levava, dentro dos
confins da anilise, alguma coisa que considerasse 6til e interessante".
De 1974 6, portanto, Anarquia, Estad0 e utopia. Em 1981 Nozick publica
Explica@es filosdficas. "Velhas perguntas
- escreve Nozick - estimularam esse ensaio: A vida tem um significado? Existem
verdades Cticas objetivas? Nossa vontade C
livre? Qua1 C a natureza de nossa identidade,
de nosso si mesmo? Nosso conhecimento e
compreensio devem observar limites imutiiveis?" E tais questdes filos6ficas de fundo
siio enfrentadas no quadro de urna critica da
idCia de que .a argumentagio filosofica seja
de natureza coercitiva: "Arrancar o empreendimento filos6fic0 do espirito da disputa
e restitui-lo sobre novas bases, mais pluralis-

Capitulo de'cimo primeiro - 0 "Cstado minimo"de Robert Nozick
tas, da compreensao, C o objetivo central do
(G. Borradori).
pensamento de Nozick [...In
Quest6es fundamentais da filosofia enfrenta
tambCm o mais recente trabalho de Nozick
The Examination of Life (em italiano, publicad0 em 1989).Aqui ele procura responder
a perguntas como as seguintes: "Por que a
felicidade nao C a unica coisa que conta?
Como poderia ser a imortalidade, e que
sentido teria? 0 s bens herdados deveriam
passar de geraqzo em geragzo? As doutrinas
orientais da iluminaqao sao validas? 0 que C
a criatividade, e por que as pessoas protelam
o enfrentamento de projetos promissores? 0
que perderiamos se jamais experimentissemos alguma emoqiio, mas pudissemos em
todo caso ter sensaq6es agradaveis? De que
mod0 o Holocausto mudou a humanidade?
0 que C que nZo funciona quando algutm
pensa principalmente na riqueza e no poder?
Uma pessoa religiosa pode explicar por que
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Deus permite que exista o mal? 0 que ha de
particularmente valioso no mod0 com que o
amor passional altera uma pessoa? 0 que C
a sabedoria, e por que os fil6sofos a amam
tanto? 0 que dizer da cis50 entre ideais e
fatos? Existem coisas mais reais que outras,
e podemos n6s mesmos nos tornarmos mais
reais?"
0 trabalho, todavia, certamente mais
conhecido e mais discutido de Nozick C
Anarquia, Estado e utopia, um livro que se
apresenta como alternativa h obra de John
Rawls Uma teoria da justi~a.
0 s

diveitos invioI6veis

dos

individLzos

0 assunto de fundo de Anarquia, Estado e utopia C o seguinte: " 0 s individuos ttm
direitos; ha coisas que nenhuma pessoa ou
nenhum grupo pode lhes fazer (sem violar
seus direitos). Tais direitos sao tao fortes e
de tiio grande porte, que levantam o problema do que o Estado e seus funcionarios
possam fazer, se podem alguma coisa". Eis,
portanto, a pergunta central que Nozick se
coloca: quanto espaqo deixam para o Estado
os direitos dos individuos? E as conclus6es a
que ele chega em suas reflex6es sobre o Estad0 siio: "que um Estado minimo, reduzido
estritamente As funq6es de proteqao contra
a forqa, o furto, a fraude, de execuqiio dos
contratos, e assim por diante, C justificado;
que qualquer Estado mais extenso violari os
direitos das pessoas de niio serem obrigadas
a realizar certas coisas, e C injustificado; e
que o Estado minimo C sedutor, alCm de
justo". Duas implicaq6es de tudo isso, e
que Nozick julga dignas de nota, siio que "o
Estado n5o pode usar seu aparato coercitivo
com o objetivo de fazer com que alguns
cidadiios ajudem outros, ou para proibir
i s pessoas atividades para seu proprio bem
ou para sua prdpria proteqio". Portanto, a
proposta de Nozick consiste na defesa dos
direitos inviolheis de individuos, individuos
que vivem dentro de um Estado minimo, ou
seja, de um Estado que se limita a proteger
os cidadiios da violhcia, do furto, da fraude
e na execuqiio de contratos. A concepqiio
de Nozick C uma concepqao individualista:
C o individuo que ele quer defender contra
a ingertncia e a intervenqiio do Estado. E
aqui imediatamente se abre caminho para a
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objegio anirquica: niio seria melhor que o
Estado de fato niio existisse? 0 Estado niio
6, por sua natureza, intrinsecamente imoral?
Robert Nozick rejeita a objegio anirquica
elaborando uma, na sua opiniio em todo
caso instrutiva, explicag20 "do mod0 com
que o Estado poderia ter nascido, mesmo
que n i o tenha nascido assim".

DOCstado d e n a t ~ r e z a
a o "Cstado minimo"
Nozick parte do Estado de natureza de
Locke - onde os individuos est2o prontos
para fazer justiqa por si mesmos contra os
usurpadores de seus proprios direitos. Todavia, enquanto Locke sustenta que se sai
do Estado de natureza e se entra no Estado
civil por meio de um contrato ou acordo,
Nozick afirma que do Estado de natureza
chega-se ao Estado minimo n i o por meio
de um contrato e sim espontaneamente,
por obra daquela que Adam Smith havia
chamado de "mio invisivel", atravessando
as fases sucessivas da associa@o de prote-

@o, da associa@o protetora dominante e
do Estado ultraminimo.
0 Estado nasce, portanto, espontaneamente, e n2o t de fato -como o desejariam
os anarquicos -uma construqio imoral que
viola e esmaga os direitos dos cidadios.
"0 Estado ultraminimo reserva-se o
monopolio de todo uso da forqa, excluindo a
forga necessaria para a autodefesa imediata;
exclui assim as represalias privadas (ou das
companhias) aos erros, e a exaqio privada
dos ressarcimentos. Fornece, porCm, servigos de protegzo e de aplicagiio dos direitos
apenas a quem compra as suas proprias ap6lices de protegiio e de aplicagiio dos direitos.
Quem n2o adquire um contrato de proteqio
do monop6lio n20 obtCm proteqio". Pois
bem, diversamente do Estado ultraminimo,
no Estado minimo os cidadios que podem
pagam as taxas para que a todos sejam garantidas protegiio e aplicagio dos direitos.
Esta C a concepgiio liberal cl6ssica
do Estado minimo como guarda noturno,
cuja tarefa consiste em fazer respeitar os
"vinculos colaterais" que derivam da inviolabilidade dos individuos, os quais n i o siio
meios para o Estado e devem ser tratados
pel0 Estado como fins.

p d e ser
s a c r i f i c a d o e m beneficio

Ningu&m

A inviolabilidade das pessoas significa, exatamente, que os individuos devem
ser respeitados como fins. E ningukm deve
fazer sacrificios dos quais alguma entidade
social ou outras pessoas tirario vantagens
maiores. Mas que sentido tem falar de entidudes sociais? A realidade C que " h i apenas
individuos, individuos diferentes, com suas
vidas individuais. Usando um destes individuos para a vantagem de outros, usa-se
dele e se favorecem outros e basta. 0 que
acontece? Que Ihe C feito alguma coisa em
proveito de outros. Isso esta escondido sob
o discurso do bem social complexivo. (Intencionalmente?)".
Todo individuo C uma "pessoa separada" e "a dele t a unica vida que possui".
NinguCm - insiste Nozick - pode impor
sacrificios a um individuo em beneficio de
outros individuos, e muito menos o Estado.
A idCia fundamental C sue existem individuos diferentes com vidas separadas e que

Capitulo de'cimo primeiro - 0 "E-stado minimol'de Robevt Nozick
"ningutm pode ser sacrificado em favor de
outros". Ningutm, e muito menos o Estado,
pode decidir que alguns individuos sejam
recursos para outros.
0 s direitos dos animais

Dos direitos dos homens chegamos aos
dos animais niio humanos. Nozick pergunta: "Existem limites ao que podemos fazer
aos animais? 0 s animais tim guramente
o status moral de objetos?" E a Jeremy
Bentham que ele se remete, ao Bentham
que n i o conseguia ver urna razio sequer
que permitisse atormentar os animais, e
que sustentava que a questio n i o 6 se os
animais podem raciocinar ou se podem falar, e sim se podem sofrer. Nozick n i o quer
ser mal-entendido e n5o quer que se creia
que, segundo ele, "deve-se dar aos animais
o mesmo valor moral que i s pessoas". Seu
intento t o de discutir novamente a questio
da diferenga entre homens e animais, e de
delimitar novamente o mapa dos direitos
dos animais. N o entanto, por algumas
perguntas que ele coloca, aparece suficientemente clara a diregio de sua proposta. Examinemos, diz ele, o caso da caga; pois bem,
C justo perseguir e matar animais por puro
divertimento? E suponhamos que comer
animais n i o seja necessario A saude. Em um
caso desse tip0 o prazer de comer animais
estaria "nos prazeres do paladar, nas delicias do gosto, na variedade dos sabores".
Pois bem, "esses prazeres [...I superam no
querer o valor moral que se deve dar a vida
e aos sofrimentos dos animais?"

Os

tr2s argwnentos

de uma teoria histbrica

Intervencionistas e totalitarios sustentam que ao Estado cabe fixar e aplicar os
crittrios para distribuir de modo justo a
riqueza. Contra esses modelos abstratos de
justiga - e sobretudo contra aquela "obra
sistematica de filosofia politica e moral vigorosa, profunda, sutil, de amplo f6lego" que
C a Theory ofJustice de J. Rawls -, Nozick
prop6e urna teoria histdrica da justiga. Essa
teoria compreende tris argumentos. 0 primeiro t a aquisigiio inicial da propriedade;
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esse argumento "compreende os problemas
de como coisas sem possuidor podem vir a
ser possuidas, o processo, ou os processos
com que as coisas sem possuidor podem
vir a ser possuidas com esses processos, a
extensio daquilo que vem a ser possuido
com um proiesso particular, e assim por
diante". 0 segundo argumento refere-se h
transfer8ncia da propriedade de urna pessoa
para outra: "neste argumento entram as
descrig6es gerais da troca voluntaria, da
doagio e (no extremo oposto) da fraude e,
altm disso, faz-se referincia a conveng6es
particulares especiais, escolhidas em dada
sociedade" . 0 terceiro arrrumento
refere-se
"
h justiga na propriedade: "se a injustiqa passada formou a propriedade atual de varios
nio,
modos, alguns identificaveis e. outros
o que a este ponto se deveria tazer para
remediar essas injustigas, urna vez que se
deva?"
O s tr2s principios
da j u s t i ~ a

A mattria do primeiro argumento C
regulada, para Nozick, pel0 principio de
justiga na aquisigiio: "Um processo que
normalmente da origem a um direito de
1

1

por h e r a n ~ aiobre urna coisa precedentemente sem possuidor, n i o sera feito se
a posigio de outros, que n i o t i m mais a
liberdade de usar a colsa, se tornar pior".
0 segundo argumento t regulado pel0
principio de justiga na transfer8ncia: a
transferincia da propriedade t justa se C
fruto de livre vontade e n i o resultado de
imposig6es, nem de fraude; em linha geral
ela se efetua com base em crittrios vhlidos
e que funcionam nesta ou naquela sociedade. A matiria do terceiro argumento C
regulada pel0 principio de retificagiio: "este
principio usa os dados historicos sobre as
situag6es precedentes e sobre as injustigas
nelas realizadas [...I, e os dados sobre o
curso real, at6 agora, dos eventos originados por essas injustigas, e favorece urna
descrigio (ou descrig6es) da propriedade
na sociedade. 0 principio de retificagio
servir-se-5 presumivelmente da melhor
avaliagio dos dados, hipottticos, sobre o
que teria acontecido [...I se a injustiga n i o
tivesse acontecido" .
Eis, portanto, delineada em suas linhas
de fundo urna teoria historica da justiga,

24 8

,

-

Quinta parte

-

politologia americana contempor8nea

onde vemos que "a propriedade de urna
pessoa C justa se a pessoa tem direito a ela
em decorrencia dos principios de justiga na
aquisigiio e na transferencia, ou do principio
de retificagiio da injusti~a".
N & o existe
nenhum critkrio
p a r a estabelecev
sociedade perfeita

A idCia de Estado minimo parece "pilida e fraca", escreve Nozick, se comparada
com as esperangas e os sonhos dos te6ricos
da utopia. Todavia, quais siio e quantas siio
as possiveis utopias? Como seri o melhor
dos mundos possiveis? E "melhor" para
quem? - urna vez que C claro que "entre
todos os mundos que posso imaginar, aquele em que eu preferiria viver niio sera exatamente o mesmo que voc& escolheriam".
Aqui Nozick elenca os nomes de diversas
pessoas ilustres: "Wittgenstein, Elisabeth
Taylor, Bertrand Russell, Thomas Merton,
Yogi Berra, Allen Ginsburg, Harry Wolfson, Thoreau, Casey Stengel, [...], Picasso,
MoisCs, Einstein, Hugh Heffner, Sbcrates,
Henry Ford, Lenny Bruce, Baba Ram Daas,
Gandhi, sir Edmund Hillary, Raymond
Lubitz, Buda, Frank Sinatra, Colombo,
Freud, Norman Mailer, Ayn Rand, o bariio
Rothschild, Ted Williams, Thomas Edison,
H. L. Peter Kripotkin, vocis e seus genitores". Feita esta lista de nomes, Nozick pede
para imaginar que todos eles vivam em urna
das utopias quaisquer que foram descritas
em seus particulares. Pois bem, qua1 seri a
sociedade ideal para todas essas pessoas?
Viveriam elas no lux0 ou levariam urna vida
austera? Em tal sociedade haveria o matrim6nio? Seria ele monogiimico? As criangas
seriam criadas pelos genitores? Existiria a
propriedade privada? Haveria urna religiiio
ou mais fCs? 0 que aconteceria com a
arte? Haveri modas de vestuirio? Diante
de tais e outras perguntas, Nozick conclui
que "a idCia de que exista urna resposta
comp6sita melhor do que toda outra para
todas essas perguntas, urna sociedade em
que todos podem viver no mundo melhor,
parece-me inacreditivel. (E a idCia de que,
se houver uma, dela saibamos o bastante
para descrevc-la, C ainda mais incrivel)".

moralmente legiti mo
e moralmente toIer6veI

Niio existe um s6 tip0 de comunidade,
e urna s6 idCia de sociedade perfeita i um
ideal sem nenhum fundamento. Por conseguinte, "a sociedade ut6pica C a sociedade
dos experimentos utbpicos, de muitas comunidades diferentes e divergentes em que as
pessoas levam gheros de vida diversos com
diversas inten~6es".Eis que entiio, insiste
Nozick, "a utopia C um palco para utopias,
um lugar em que a pessoa C livre para se
associar voluntariamente a fim de perseguir
e tentar atuar sua pr6pria visiio de urna vida
bela em urna comunidade ideal, mas em que
ningutm pode impor sua pr6pria visiio ut6pica". E sobre a base de tais premissas que
Nozick proclama sua verdade, ou seja, que
"a utopia C urna meta-utopia: o ambiente em
que podem ser tentados experimentos ut6picos; o ambiente em que a pessoa C livre para
fazer suas pr6prias tentativas; o ambiente
que deve, em grande parte, ser atuado por
primeiro, caso se queiram atuar de mod0
estavel outras vis6es ut6picas particulares".
Dentro do palco para utopias, qualquer
grupo de pessoas poder6 propor seu modelo
e tentar convencer os outros a participar
na aventura baseada sobre aquele modelo.
"Vision6rios e extravagantes, maniacos e
santos, monges e libertinos, capitalistas e
comunistas e democratas da participagiio,
quem prop6e as falanges (Fourier),os ministtrios do trabalho (Flora Tristan), as aldeias
de unidade e coopera~iio(Owen), as comunidades mutualistas (Proudhon),os negocios
do tempo (Josiah Warren), os Bruderhof,
os Kibbutzim, os 'Kundalini7 ioga ashram,
e assim por diante, podem todos realizar a
tentativa de construir sua visiio e oferecer
um exemplo sedutor".
Existe, portanto, o palco para utopias e
existem as comunidades particulares dentro
desse palco. E a este ponto aparece com toda
evidencia, assegura Nozick, que "o palco
para urna utopia que descrevemos equivale
ao Estado minimo. 0 Estado minimo C o
unico moralmente legitimo e o unico moralmente tolerivel, C aquele que melhor do
que todos realiza as aspira~besut6picas de
fileiras de sonhadores e de visionirios". E
se as coisas assim seconfiguram, "o Estado
minimo, o palco para urna utopia, nZo C tal-
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vez uma vis5o atraente?" A verdade -assim
Nozick conclui Anarquia, Estado, utopia
-C a seguinte: " 0 Estado minimo trata-nos
como individuos invioliveis, que n5o podem
ser usados por outros de certo mod0 como
meios ou ferramentas ou instrumentos ou
recursos; trata-nos como pessoas que tcm
direitos individuais com toda a dignidade
que dai provCm. Tratando-nos com respeito
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porque respeita nossos direitos, permite-nos,
individualmente ou com quem julgamos
melhor, escolher nossa vida e atingir nossos
fins e a idCia que temos de nos mesmos, no
limite de nossas capacidades; auxiliados pela
coopera@io voluntaria de outros individuos
investidos da mesma dignidade. Como poderia um Estado ou um grupo de individuos
ousar fazer mais? Ou menos?"
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clud 6 a socisdade prrfsita
Ndo existe de Fato nenhum critbrio rociono1e unive~olrnmtsvtrlido poro estobelecer
qual 6 a sociedade perhito. Por isso - afirma
Nozick - a rnelhor sociedode & "um palco
para utopias, um Iugor em que as pessoas
sdo livres para ss ossocior voluntariamente,
a firn de psrseguir s tentar otuor sua prdpn'a
visdo de umo vido boa em urna comunidads
ideal, rnos na qual ninguQrnpode impor aos
outros sua propria visdo utopica".

Wittgenstsin, Elizabeth Taylor, Bertrand
Russell, Thomas Merton, Yogi Rerra. Allen Ginsburg, Harry Wolfson, Thormu, Casey Stengel.
The Lubavitcher Rebbe, Picasso, MoisQs, Einstein, Hugh Hsffner, S6cratas, Henry Ford, Ienny
Bruce. Baba Ram Dass, Gandhi, sir Hedmund
Hillary, Raymond Iubitz, Buda, Frank Sinatra.
Colombo, Freud, Norman Mailer, Ryn Rand, o
bar60 Rothschild,Ted Williams, Thomas Edison,
H. I . Peter Kropotkin, vos s vossos genitores.
Existe verdadeiramente um tipo de vida qua
& malhor para cada uma dessas pessoas?
lmaginemos que vivam todas juntas em urna
das utopias das quais nunca se tenham lido
descriqbes particularizadas. Experimenternos
descrever a sociedade ideal para todas essas
pessoas. Seria agricola ou urbana? Teria grandes luxos materiais ou seria austera a satisfaria
apenas as necessidades principais? Como seriam as ralaqdes entre os sexoss? Haveria uma
institui~dosarnelhante ao matrim&io? Seria
monog&nico? As crianps seriam criadas pslos
genitores? Existiria a propriedade privada? A
vida seria ssrena e segura, ou cheia da avanturas, ds desofios, de perigos e da ocasides
de heroismo? Haveria urna religido, ou mais
ds uma ou nenhuma? Que import6ncia teria
na vida das pessoas? As pessoas basedriam
sua propria vida sobre interesses privados
ou sobrs aqdes civicas e sobre problemas de
politica gsral? Elas ss dedicariam com unidade
de propositos a particulares tipos de atuaGdo
e de trabalho, ou de todo tipo de profissdes e
de prazeres, ou entdo sevoltariam plsnomenta
para atividades satisfat6rias no tempo livrs? As

crianps seriam educadas de modo severo ou
permissivo?Do qua se ocuparia particularmente
sua instruqdo? 0 s esportes seriam importantes
na vida das pessoas (como sxpectadores ou
como praticantes)? E a arts? Prevaleceriam os
prazeres dos sentidos ou as atividades intelectuais? Ou que tipo ds coisa? Haveria modas
no vestir? As pessoas se empsnhariam muito
para embelezcrr seu proprio aspecto?Qua1 ssria
sua atitude diante da morte? R tscnologia e as
pequenas invenqdes teriam parte importante na
sociedade? E assim por diante.
F1 id&ia da que haja uma resposta global
melhor do qua qualquer outra para todas estas perguntas, urna sociedads em qua todos
possam viver do melhor modo, parece-me
incrivel. [. ..]
0 s autores utopicos, coda um muito confiante nas virtudes ds sua propria visdo e em
sua retiddo particular, diferem (ndo menos do
que diferem as pessoas acima elencadas) nas
instituiqdes e nos tipos de vida oferecidos d
emulaqdo. [. ..]
A conclusdo & que ndo existe um ljnico
tipo de comunidade e um irnico tipo de vida
conduzido no utopia. A sociedade utopica 6
a sociedade dos experimentos utopicos, de
muitas comunidadss diferentes e divergentes
em que as pessoas vivem diversos tipos de
vida com divsrsas instituiqbes. Alguns tipos de
comunidads serdo mais atraentes do que outros
para a maior parte das pessoas; as comunidades crescerdo e diminuirdo. As pessoas abandonordo umas por outras, ou entdo passordo
toda a sua vida em umo so. A utopia Q um palco
para utopias, urn lugar em que as pessoas s6o
livres para se associar voluntariamsnte a fim
de psrseguir e tentar atuar sua propria visdo
de uma vida boa em uma comunidade ideal,
mas em que ninguQm pode impor aos outros
sua propria visdo utopica. A sociedade ut6pica
Q a sociedade de quem 6 fautor da utopia.
(Naturalmente, alguns podem ser felizes onde
se encontram. Nem todos se agregardo a comunidades experimentais especiais; muitos que de
inicio se absterdo, mais tarde se agregar6o ds
comunidades, quando se tornar claro o modo
com qua realments funcionam). A verdade que
desejo proclamar 0 que a utopia Q uma metautopia: o ambiente em que possam ser tentados
sxperimentos utopicos; o ambients em qua as
pessoas sdo livres para fazer suas proprias
tsntativas; o ambiente qua deve, em grande
parte, ser realizado em primeiro lugar, caso ss
queiram realizar de modo estdvel outras visbes
utopicas particulares.
R. Nozick,
Rnarquia, &ado e utopia.

I. $\ vida e a s obras
* Michael Novak nasceu na Pennsylvania em 1933. Estudou na Universidade
Gregoriana de Roma e na Catholic University of America de Washington. Seu livro
mais influente e mais discutido 6 0 espirito do capitalismo democrdtico (1982).
Socialists democrhtico quando jovem, Novak hh muitos anos
rompeu com essa tradiqao, tornando-se o teologo cat6lico do De socialists
capitalismo democratico dos Estados Unidos. E eis o objetivo de- democrdtico
clarado de sua obra maior: "Gostaria de persuadir muitas pessoas ~ ~ ~ ~ { , " I m o
religiosas, de minha propria fe e de outras &
f, que um exame democrdtico
serio do sistema americano de economia politica p8e a disposic;lo, do, EUA
para o futuro do povo judaico, do povo cristlo e talvez tambgm
7-2
de outros povos religiosos, uma sabedoria de grande valor".

,

Tal sabedoria consiste no "capitalismo democratico". E por capitalismo democrdtico Novak entende tr@ssistemas em um: "uma economia prevatentementede
mercado; uma forma de govern0 respeitosa dos direitos da pessoa a vida, B liberdade e a busca da felicidade; e um sistema de instituic;6esculturais
Na tureza
animadas por ideais de liberdade e de justiqa para todos".
Dizer capitalismo democrdtico e, portanto, dizer: economia do capitalism0
de mercado + Estado de direito + pluralismo cultural. Este 4 o democrdtico
sistema que hoje estrutura os Estados Unidos da America, o Japlo,
a Alemanha e cerca de vinte outros palses no mundo. E o sistema
que produziu o mais difundido bem-estar entre as populag6es que o tornaram
pr6prio. !I o sistema onde se v4 que economia de mercado e Estado de direito vivem e morrem junto: "a democracia politica na pratica e compativel apenas com
uma economia de mercado".
+

0 pensamento catolico nao compreendeu - e em mais casos hostilizou - a
revolucao do capitalismo democrdtico. E no mais das vezes isso aconteceu em base
a uma mal-entendida ideia de solidariedade. Mas - pergunta-se e pergunta Novak
-: diante das necessidades do pobre, do faminto e do oprimido, qua1 e o sistema
socioecon8mico mais capaz de libertar da escravidao da miseria
0s pobres
e da opressao dos poderosos?
A tat interrogasao pode-se honestamente responder que o e 0 capitalism0
sistema em grau de oferecer o mais difundido bem-estar e a mais democrdfico
3 4-5
extensa liberdade e justamente o capitalismo democratico. Sem
dlivida, o capitalismo democratico nao e o Reino de Deus nem
esta isento de pecado. "E todavia - afirma Novak - todos os outros sistemas de
economia politica ate agora conhecidos parecem piores. Uma esperanqa como a
de aliviar a pobreza e remover a tirania - talvez a nossa ultima, melhor esperansa
- estd nesse desprezadissimo sistema".
+
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Daio empenho de Novak para a constru@ode uma teologia
para o capitalismo democrdtico com a enuclea@o das doutrinas
religiosas (a Trindade: Deus deve ser concebido tanto como comunidade quanto como individuo; a Encarnagao: que nos faz
compreender que vivemos em um mundo em que ha fraquezas,
irracionalidade, maldade; o pecado original: uma doutrina que
ilumina a mente ing@nuae a defende das ilus6es das reformas
perfeitas realizadas por homens perfeitamente crifiaos etc.) que parecem ter
influido sobre aquele modelo institucional que, em substdncia, e o capitalismo
democratico.
Em todo caso, a doutrina teologica mais elevada do cristianismo e a do amor.
Mas quem ama mais que os outros: quem fala de solidariedade ou quem, ao
contrario, por meio do motor do lucro, cria riqueza, lugares de trabalho e bemestar? Quem, de fata, e solid6rio: o solidarista socialista ou o capitalista liberal?
Eis a resposta de Novak: "Um sistema de economia politica imita a caritas, se estende, cria, inventa, produz e distribui riqueza, aumentando a base material do
bem comum; se, alem disso, funda-se sobre o realismo, se respeita os individuos
enquanto pessoas, se torna a vida comum mais ativa, intensa, variada e livre". lsso
6, justamente, tudo o que faz o capitalismo democrdtico.
Realiza
mais a caritas,
o solidarista
o~
o capitalista?
+ 3 6-8

Michael Novak nasceu em 1933 na
Pennsylvania. Estudou na Universidade Gregoriana de Roma e na Catholic University of
America de Washington. "Por muitos anos
-escreve Novak -estudei com a intenqio
de me tornar sacerdote catolico. Quando,
tendo deixado esse proposito, continuei
como leigo meus estudos de hist6ria e de
filosofia da religiiio, a especializaqio que
preferi e a que me dediquei mais foi a da
"doutrina social das igrejas".
Socialista democratico na juventude,
Novak rompeu h i muitos anos com essa
tradiqio e se tornou o teologo catolico do
capitalismo democritico dos Estados Unidos
da AmCrica. Novak exp6e assim as raz6es
dessa sua passagem do socialismo para o
capitalismo: "A observaqio das vicissitudes
humanas e uma mais intensa reflex20 em
matiria econ6mica me levaram gradualmente A persuasio de que, apesar dos desejos,
eu n i o podia continuar socialista, nem
'socialista democritico' ".
Autor de volumes como Freedom

with Justice. Catholic Social Thought and
Liberal Institutions, 1984 (Liberdade com
justi~a. 0 pensamento social catdlico e
as institui~oesliberais); Will it Liberate?
Questions About Liberation Theology,

1986 (Ela nos libertard? Problemas sobre
a teologia da libertagiio);This Hemisphere
of Liberty. A Philosophy of the Americas,
1990 (Este hemisfe'rio de liberdade. Uma
filosofia das Arne'ricas: um livro que reune
uma sCrie de confercncias feitas em viirios
paises da AmCrica Latina), e de intervenq6es jornalisticas e televisivas, Novak
ensinou nas Universidades de Harvard,
Standford e Syracuse; C titular da citedra
de Religion and Public Policy no American Enterprise Institute de Washington;
em 1981 e 1982 guiou, em Genebra, a
delegaqio estadunidense na ComissHo dos
direitos humanos das Nac6es Unidas. Sua
maior fama, entretanto, deveu-se ao que
C considerado, entre sua atual produqio,
sua obra-prima, The Spirit of Democratic
Capitalism, de 1982 ( 0espirito do capi-

talism~democratico).

0significado
da

maior

obra de flovak

Novak declara o objetivo da obra com
as palavras seguintes: "Gostaria de persuadir muitas pessoas religiosas, de minha propria fC e de outras fCs, que um exame sCrio
do sistema americano de economia politica
p6e 2 disposiqio, para o futuro do povo
judaico, do povo cristHo e talvez tambCm
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de outros povos religiosos, uma sabedoria
de grande valor".
Quando, em 1982, Novak publicou
este livro, The Wall Street Journal descreveu-o como o "estudo mais importante e
mais original sobre as raizes do capitalismo modern0 que tenha aparecido ha
diversos anos". De sua parte, o editor da
traduqao italiana da obra, Angelo Tosato,
afirmou que "urn livro como este parece
de particular interesse para a Italia. Se C
fato que entre nos o clima esta mudando,
e de contririo se torna favoravel ao capital i s m ~ C, tambCm fato que o caminho para
uma participaqzo mais solida e mais plena
difus5o parece ainda longo e Arduo; n5o
passive1 de percorrer com simples impulso
emotivo".
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s u a natuveza

"Entre todos os sistemas de economia
politica que se sucederam no decorrer da
historia, nenhum revolucionou tanto a
perspectiva da vida humana -prolongando sua dura@o, tornando possivel a eliminaq5o da pobreza e da carestia, ampliando
em todo campo as possibilidades de escolher e de se afirmar -quanto o capitalismo
democratico". Desse mod0 Michael Novak
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inicia seu livro 0 espirito d o capitalismo
democratico. E por "capitalismo democritico" Novak entende tris sistemas em
um: "uma economia prevalentemente de
mercado; urna forma de governo respeitosa
dos direitos da pessoa 2 vida, 21 liberdade
e a busca da felicidade; e um sistema de
instituiq6es culturais animadas por ideais
de liberdade e justiqa para todos". Trata-se,
portanto, de tr2s sistemas que funcionam
como um todo unificado, e esse todo unificado 6 o capitalismo democra'tico. Para
ser ainda mais claros, esses tris sistemas
sHo: uma forma de governo democratica,
urna economia baseada sobre mercados e
oportunidades, e um sistema Ctico-cultural
que C pluralista e, no sentido mais amplo
d o termo, liberal. 0 capitalismo democritico, diz Novak, C o sistema social dos
Estados Unidos da AmCrica, do Japiio, da
Alemanha Ocidental (Novak escreveu seu
livro antes da queda do muro de Berlim e
da unificaqzo das duas Alemanhas) e de
outra vintena de naq6es no mundo. Uma
posterior determinaqiio preliminar adiantada por Novak refere-se a ligaggo entre
sistema politico democratico e economia
de mercado. Essa ligaqiio -escreve Novak
- " n i o C fortuita: a democracia politica
na pritica C compativel apenas com urna
economia de mercado". Por sua vez, continua Novak, "esses dois sistemas alimentam

e sHo melhor alimentados por urna cultura
liberal pluralista".
A economia de mercado foi o fator
que mais do que qualquer outro revolucionou o mundo entre 1800 e nossos
dias. Marx e Engels tambCm reconhecem
isso. Com a economia de mercado, os
homens comeqaram a compreender que o
bem-estar podia ser produzido "de mod0
continuo, sistematico". T. S. Ashton - em
um livro editado por F. A. von Hayek, 0
capitalismo e os historiadores - p6s em
evidincia, contra urna opiniso largamente
difundida, que os operirios, com a revolug50 industrial, melhoraram sua posigso.
Novak recorda que "entre 1800 e 1850 na
Inglaterra os salarios reais duplicaram, e
duplicaram ainda mais urna vez entre 1850
e 1900. Nesse interim, a populaq5o quadruplicou e isso representou um aumento
de 1600%. Aumentou tambCm a liberdade
de escolhas pessoais: novos alimentos, novas bebidas, novas especializaq6es, novas
profiss6es".

Pois bem, diante do nascimento, da
consolidaqiio e da aqHo avassaladora da
economia de mercado, as igrejas - afirma
Novak -nHo compreenderam a novidade.
As igrejas acusaram a economia de mercado de materialismo e de individualismo. 0
papa Pio XI havia dito que a tragidia do
sCculo XIX era representada pelo fato de
que a Igreja havia perdido a classe operiria.
Apesar disso, salienta Novak, "uma tragCdia
ainda mais grave para ela foi a de niio ter
compreendido as raizes Ctico-culturais da
nova economia".
Tudaismo e cristianismo se diferenciam
de oitras religi6es pelo fato de compreender
a salvagao como urna vocaq5o na historia:
"A tarefa religiosa de judeus e cristHos nHo
C apenas de purificar suas proprias almas,
mas tambkm de mudar o mundo [...I. Santo Agostinho lutou para que a Cidade de
Deus fosse visivel na Cidade do Homem.
Tomis de Aquino ocupou-se com cuidado
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do govern0 dos principes, da lei natural e da
virtude civica". TambCm C fato que Jacques
Maritain em RefilexBes sobre a Ame'rica
(escrito em 1938, depois de sua estadia nos
Estados Unidos) disse que a forma social
americana assemelhava-se ao ideal proximo
da tradigiio judaica e dos Evangelhos, ideal
que ele havia delineado em Humanismo
integral (1936);todavia, tambCm C fato que
o pensamento catolico "permaneceu de fora
e niio compreendeu [...I a revoluqiio do capitalism~liberal-democritico". 0 pensamento
catolico, em linha geral, viu no capitalismo apenas materialismo, individualismo,
egoismo, utilitarismo, pragmatismo; e a ele
pretendeu opor personalismo, comunidade,
"solidarismo". E eis, entiio, que, enquanto
todos os sistemas de economia (feudalismo,
mercantilismo, corporativismo, socialismo
etc.) encontraram seus "simpatizantes" entre os teologos, nem "sequer um teologo
cristiio ou judeu parece ter posto devidamente em claro o porte teologico do capitalismo
democritico" .

0capitalismo
democr6tico
melG\or d o qMe
todos os o ~ t r o s
sistemas
at& a g o r a conhecidos

0 sentimento da solidariedade, o
socorro a prestar ao indigente e ao faminto s i o ideais cristiios (e, hoje mais
amplamente, humanos) fora de discussiio.
Mas, diante das necessidades do pobre,
do faminto e do oprimido, C precis0 se
perguntar: qua1 C o sistema socioecon6mico em grau de libertar da escravidiio
da misCria e da opressio dos poderosos?
A tal interrogagiio, afirma Novak, devemos honestamente responder que o melhor sistema hole A disposiqiio, pelo que
sabemos, C o capitalismo democratico.
"0 capitalismo democritico - salienta
Novak - niio C o Reino de Deus, nem
esti isento de pecado. E, todavia, todos
os outros sistemas de economia politica
at6 agora conhecidos parecem piores. Uma
esperanqa como a de aliviar a pobreza e de
remover a tirania - talvez nossa ultima
e melhor esperanga -, esta nesse sistema
desprezadissimo" .
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E um grave err0 - sustenta Novak
ligar a autoridade da Escritura
apenas a um iinico sistema: "A Palavra de
Deus C transcendente. Ela julga todos os
sistemas e considera todos como muito
deficientes". Por isso, salienta Novak, "0s
teologos da libertagiio do Terceiro Mundo
se enganam hoje ao ligar a Escritura a uma
economia politica socialista". Novak niio
pretende de fato cair nesse erro, e declara
niio pretender que "o capitalismo democ r a t i c ~seja a pritica de que o cristinismo
e o judaismo s i o as religides". 0 judaismo
e o cristianismo floresceram ambos, ou em
todo caso sobreviveram, em todo istema
social. "0 iudaismo e o cristianismo niio
tEm necesiidade do capitalismo democ r a t i c ~ " ,mesmo que seja verossimil que
judeus e cristiios dentro do capitalismo
democratico siio muito mais livres que em
outros sistemas.
Feita esta necessiria precisaq50, Novak procura tornar presentes "as doutrinas
religiosas que parecem ter influido na elaboragiio do modelo institucional, revelando-se
depois historicamente como propulsor de
desenvolvimento econ8mico. de liberdade
politica e de compromisso Ctico-cultural".
Eis, em sua opiniio, as mais importantes
dessas doutrinas.

-procurar

1)A Trindade. A doutrina da Trindade
mostra que Deus deve ser concebido seja
como comunidade seja como individuo. A
Trindade C a imagem da comunidade, em
cujo interior a individualidade niio deve se
perder. "Construir tal comunidade - escreve Novak - Significa condividir a vida
de Deus". No socialismo, a comunidade,
ou seja, o Estado, esmaga o individuo. Sob
o capitalismo, ao contrario, "o individuo C
mais livre do que sob qualquer outra forma
de economia politica experimentada pela
humanidade". E 6 sempre sob o capitalismo
democratico que comunidades intermediarias (familias, grupos de vizinhos, igrejas,
sindicatos, empresas, escolas, associagdes
volunthrias etc.) se multiplicam e prosperam, e "se tornam objeto de livre escolha
e oferecem uma gama enorme de possibilidades. Sob o capitalismo democratico, todo
individuo C parte de muitas comunidades.
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A vida social de cada um niio se esgota no
Estado, nem C controlada pel0 Estado".
2) A Encarna@o. Uma das ligoes mais
penetrantes da Encarnagiio consiste - na
opiniiio de Novak -no fato de que "C preciso sermos humildes, pensar de mod0 concreto, enfrentar os fatos, ligar-se ao realismo".
Deus, encarnando-se, "aceitou a condigiio
humana, aceitando o pior que ela pudesse
oferecer, a morte pela m5o do Estado, em
circunsthcias de zombaria e odio". A Encarnagiio nos faz entender que vivemos em
um mundo em que ha fraquezas, irracionalidades e maldades. E podemos esperar em um
modesto progresso, "mas nHo em urna vitoria definitiv? sobre a irracionalidade e sobre
o pecado". E-nos proibida a utopia, o pensar
existir urn modelo de sociedade perfeita e
o crer podt-la realizar. "Podemos esperar
no respeito da dechcia, mas n i o sem vigiIincia. Podemos esperar no senso comum e
na sabedoria pratica, no amor simples e na
virtude heroica, mas devemos estar prontos
para as traigoes. Ha, ai de nos, muitos vicios
dos quais os seres humanos siio presa".

3 ) A competi~iio.Escreve Novak:
"E totalmente coerente com a civilizagiio
judaica e cristii que dentro delas aparega a
forma literaria da autobiografia, e que ela,
com sua trama, desenvolva a imagem da
"ascensiio do peregrino": urna viagem, urna
corrida, urn combate, urna luta contra o eu,
o mundo e o dem6nio. Nesse tip0 de vida
esta implicita a possibilidade de erros, e tambCm est5o implicitas graduagoes de mais e
de menos. A vida esta sob julgamento. Nem
todos sHo iguais. Alguns que recebem muitos
talentos deles tiram pouco: os esbanjam, os
enterram; outros produzem, gragas a eles,
mais do que lhes fora dado".
Competir C cum + petere, C procurar
juntos, de mod0 ,agonistico: a competig5o
niio C urn vicio. E dificil descobrir as pr6prias potencialidades sem "o providencial
confront0 com amigos e rivais". Viver em
urna Cpoca de baixos niveis "6 urna maldigio em relagiio ii propria realizagio. Viver
entre rivais inteligentes, vivos e combativos
C um grande dom para o desenvolvimento
pessoal". E, continua Novak, "nio parece
contririo ao Evangelho que todo ser humano lute, impelido pela competigio com
seus semelhantes, para realizar todas as suas
potencialidades". E assim, portanto, que, no
tribunal de Deus, o julgamento enfrentado
por urna nagio rica n5o estari tanto relacio-

nado com sua riqueza, e sim quanto ao uso
que dela foi feito: " 0 s ricos tern raziio de
tremer. Todavia, se sua riqueza foi produtiva
para outros, o mundo tem raziio de ser-lhes
reconhecido; apesar de que as expectativas
de Deus pudessem ser maiores".

4) 0 pecado original. A doutrina do
pecado original "destroi toda pretensiio
humana de possuir virtudes diamantinas". E
urna doutrina que ilumina a mente inginua
e a defende das ilusoes de reformas capazes
de tornar o homem perfeitamente virtuoso.
Dentro do capitalismo democratico n i o faltam nem vicios nem pecados. Em todo caso,
"crer no pecado original n8o contrasta com
o fato de ter confianga na parte melhor da
natureza humana. Adotando um conjunto
apropriado de pesos e contrapesos, a maior
parte dos seres humanos responder5 aos
desafios diarios com temperanga, generosidade, born senso e, ocasionalmente, at6
com heroismo".
5 ) A separa@o dos reinos. 0 texto
classico desta doutrina C "dai a CCsar o
que C de CCsar, e a Deus o que C de Deus"
(Mateus 22,21). 0 capitalismo democriitico
6 pluralista. E "isso significa que o sistema
politico do capitalismo democrritico n5o
pode, por principio, ser um sistema crist5oY'.
Ele niio pode ser um sistema confessional.
E "nern se pode pretender que ele esteja
imbuido, de mod0 obrigatdrio, de valores e
finalidades crist5s. 0 s cristios em particular
e suas organizagoes podem legitimamente
empenhar-se, com meios democraticos, em
plasmar a vida da maioria; mas devem tambCm respeitar os direitos dos outros e saber
agir com sabedoria pratica, respeitando a
conscihcia dos outros mais do que apenas
a lei possa requerer". Mais especificamente,
depois, "procurar dirigir urna economia com
os mais altos principios cristios quer dizer
destruir tanto a economia como a reputagio
do cristianismo".
L o m o se obtkm
o bem comum:
aplando
OM

h solidaviedade

pop meio

Eis que chegamos sexta doutrina: a
do amor cristzo. Para o judaismo e para

Capitulo de'cimo segundo - Michael Novak
o cristianismo "a doutrina teologica mais
elevada 6 a que se refere personalidade
de Deus". Caritas - escreve Novak - C o
nome pr6prio do Criador. E o do amor C
o supremo mandamento: "Ama o teu proximo como a ti mesmo" (Mateus 22,39);
"amai os vossos inimigos" (Mateus 5,44);
"a plenitude da lei C o amor" (Romanos
13,lO); "a maior destas [virtudes] C o
amor" (1 Corintios 13,13). "Isso quer dizer - comenta Novak - que aquele que
ama n50 deve ser possessivo, reduzindo o
amado a um ap2ndice do proprio eu. 0
amado C o 'outro': uma pessoa aut6noma.
AlCm disso, o amante deve querer o bem
do outro, n5o simplesmente as aparhcias
de hem".
Em relagiio a economia, o problema,
na opiniiio de Novak, "6 como dar livre
curso a criatividade e a produtividade, enfrentando, porCm, o pecado". Amar os outros significa aceita-10s por aquilo que siio,
com seu pecado, "procurando, todavia,
tambCm o mod0 de transformar esse pecado
em ag5o criativa para o bem comum". Pois
hem, ha quem considere que o bem comum
seja obtido apelando para a solidariedade
social e aos mais elevados ideais morais; e,
seguindo tais idCias, tenta-se construir (e
foram construidos) sistemas econ6micos
tipicos, por exemplo, do socialismo. Contra
tal posig5o ha, ao contrario, quem esteja
firmemente convict0 de que o bem comum
15 mais facilmente atingivel caso se permita
a cada um agir do mod0 que Ihe parega
mais oportuno, e de conservar os frutos
de seu trabalho. Para os que sustentam tal
posig50, "o motor do lucro C adequado
para produzir um mais alto nivel do bern
comum, respeitando o julgamento individual dos operadores econ6micos. Quanto
mais os operadores econ6micos arriscam e
investem, maior C a renda que podem disso
tirar. A maior parte deles niio sera egoista
com essa renda, e a colocara novamente
em circulag50. Se enterrarem seu talento
ou o esbanjarem, esta sera uma escolha
deles; mas dificilmente seriio considerados
bons administradores. A idCia C que maiores incentivos estimulariio maior atividade
econ6mica. Quanto mais economicamente ativa for a maior parte dos cidadiios,
mais elevado sera o grau da prosperidade
comum" .
"Para a teoria socialista, o rico tornase sempre mais rico e o pobre sempre mais
pobre; e o pobre torna-se sempre mais
pobre por causa do fato de que o rico se
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torna sempre mais rico. Para o capitalismo
democritjco tais idCias estiio simplesmente
erradas. E a atividade econ6mica que cria
riqueza, e quanto mais a atividade econ6mica cresce, mais riqueza havera. A teoria
do capitalismo democritico "niio sustenta
que os operadores econ6micos sejam iguais
por talento, juizo, aplicagZo e sorte, nem se
espera que os resultados sejam iguais. Todavia, sustenta que a atividade econ6mica,
dos poucos ou dos muitos, seja bentfica
niio s6 para os operadores mas para toda a
comunidade" .
Q ~ e m
i. de fato
o

solid6vio:

socialista

Quem C, portanto, de fato solidario: o
socialista ou o capitalista? Eis a resposta de
Novak: "Um sistema de economia politica
imita a caritas, se estende, cria, inventa,
produz e distribui riqueza, aumentando
a base material do bem comum; se, alCm
disso, se funda sobre o realismo, se respeita
os individuos enquanto pessoas, se torna a
vida comum mais ativa. intensa. variada e
livre. Um sistema econ6mico que torna os
individuos dependentes n5o C, ao contrario,
um exemplo de caritas, como niio o C um
amante cujo amor encoraja a dependhcia.
Um sistema coletivista, que niio respeita os
individuos como fontes distintas de compreens6es e de escolhas, niio C um exemplo
de caritas, como niio o silo uma colmeia
ou uma manada de bois". Sem dhvida, o
capitalismo democratico niio esta a altura
da concepg5o judaica do Reino de Deus.
Mas ele - salienta Novak - "jamais pretendeu sE-lo". Em todo caso, porim, ele
"voluntariamente aceita ser julgado a clara
luz do Reino". E C um sistema construido de
mod0 tal de ~ o d e ser
r continuamente reformado e traniformado: apenas ele, entre os
sistemas conhecidos, possui dentro de si os
recursos para se transformar e se corrigir de
mod0 pacifico. 0 capitalismo democratico
C um sistema que "cria uma sociedade niio
coercitiva, uma arena de liberdade, dentro
da qual individuos e povos siio chamados a
realizar, por meio de mCtodos democraticos,
a vocagiio para a qual cada um cr2 ter sido
chamado".
0 calcanhar de Aauiles do ca~italismo democratico est6 e k ter deixadh de se

referir ao espirito humano; de niio ter tido
te6ricos que esclarecessem o bem que ele
propicia para a humanidade, que fizessem
ver sua consonhcia com as mais nobres
idealidades. Michael Novak pretendeu fazer
justamente isso com sua obra: fazer compreen-

der a superioridade moral de um sistema
do capitalism0 democratico, justamente
- que, embora tendo mostrado na prhtica
ser melhor, foi feito objeto de insultos e de
acusaq6es por parte de uma fileira sem fim
de intelectuais de esquerda (e de direita).
-0

Capitulo dbcimo segundo - Michael N o v a k
centralizada e burocr6tica. Qual 6, entdo, a nova
taoria do Estado propugnada pelo socialismo
democr6tico? Se uma economia for planificada
- coercitivamsnte- ndo poder6 ser democr6tica.
Se for dsmocr6tica, modslada pelas comunidades locais, ndo poder6 ssr planificada pelo
csntro. €la parecerd muito corn uma economia
de capitalismo dsmocr6tico.
0 s socialistas damocr6ticos sdo d o de recluzir mis&ria e fome
qijentes naquilo que se refere B concep@o da
apenas nossa
virtude. Todavia, parecem-me nost61gicos e retrogrados a respeito das institui@es politicas s
acon8micas. Suas imagens, como as minhas de
Econornia de rnercodo e solidariedade:
um tempo, a respsito ds um futuro corn grande
6 ssts o binbrnio tsorico qua parrneio a
produg50 cientifico de Michoel Novak. "0 participa~60sdo tiradas dos agrupamentos citadinos do sBculo XVIII, e suas imagsns a respsito
capitalisrno dernocrdtico ndo Q o Reino de
da comunidade baseiam-ss sobra a vida do
Dsus, nern 6 ssrn pscodo. Todavia, todos
aldeia antiga. Eles sdo hostis a0 capitalismo,
os outros sistsrnas ds sconornio politica at6
mas vagos a respeito do futuro crsscimento
agora conhacidos porscern piores".
econ8rnico. Sua forp @st6no sistema cultural s
Qtico, sua fraqueza est6 na analise econbmica.
0 padrs Rrthur McGovern S.J. explica a Mais ainda, essa fraqueza ndo parscs ssr mais
maior atrag30 do marxismo entre os intsiectuais t6o inocmte; parece precsder inconscientemsncat6licos americanos deste modo: "Muitos cris- te a tirania. Suas provid&ncias invariavelmenta
t6os estdo profundaments perturbados pelas aumentam o podar estatal. Olhar para o futuro
condi~besexistentss no mundo: a snorme como para uma solicita e materna prssenp que
difsrsnl;~entre psssoas que estdo bem, sdo @st6diante ds nos, e considerar o socialismo
ricas, e pessoas desssperadamente pobres; sonhador como benhfico s humano, significo
as snormss dsspesas com armamentos e bens ignorar dOzias ds exemplos historicos. 0 tessupQrfluos, enquanto as nscessidadas prim6- temunho dos socialismos existsntes B claro,
rias continuam n60 atendidas pelo crsscsnts e assirn 6 o prognostico para os socialismos
podsr de colossais sociedades privadas s por Fvturos. Daixando de lado as nobres inten~bes
uma cultura que mina os valores cristdos e as ds ssus fautores, as estruturas que eles erigem
corn sua 0 ~ 6 prometem
0
aumentar a pobreza s
verdadeiras necessidades humanas".
Estes sentimentos movsm tambQm a legitimar a tirania.
Resta um ponto a ssr salientado. 0capimim. €, todavia, se alguBm tiver em rnents as
necessidades materiais do pobre, do faminto s talism~democr6tic0, por mais jovem que seja,
do oprimido mais que os proprios sentimentos, mudou frequentemente. Procurando comprssa perguntar6: Qual 6 o modo mais pratico snder nosso sistema atual, deixei de submeter
e eficaz de elevar a riqueza das na~des?0 b revisdo a traditional reconstru@o fornecida
qua produz riquaza? Chsgusi a pensar qus o pelos historiadares do capitalismo, quass tosonho do socialismo democr6tico seja infsrior dos, ao menos em parte, anticapitalistas. Uma
ao sonho do capitalismo dsmocr6tic0, e qus a revisdo critica d a t a reconstru<60seria, porQm,
supsrioridade deste ljltimo seja, na realidads mais necessaria que nunca. 0 s profundos prsconceitos, qua a maior parte de nos hsrda com
prdtica, ineg6vel.
0 socialisrno democrCItico me parsce agora a educa@o, transparecam. John locke escreveu
incoerente. Ele & compativel com a dernocracia que os inventorss ds novos processes econBmiapanas onds permanecamvastas componsntes cos e de novos produtos - como o quinino, por
ds capitalismo democr6tico. A questdo da pro- exemplo - foram benfeitores da humanidade
grama(do, em si, ndo divide mais os socialistas mais do que muitos dispensadores ds caridade
democr6ticos dos capitalistas democr6ticos. do passado. 6 urgente reexaminar com maior
Programor Q humano, e os operadaras sconb- objstividade aqueles que os humanistas, com
ma1 disfar~adoveneno, calaram como "bardes
micos devem faz&-lo. 0 dsbate refsre-se 1)
ladrbss". Rt& aos propriet6rios da minas, que
b natureza do Estado (limites da politico); 2)
ao grau de indapsnd&ncia a ser deixada para dessmpsnharclm um papel tdo dssgostoso a
os operadores econbmicos. Muitos socialistas Cattimer, seria rsconhecido, com toda justicp,
dsmocr6ticos uniram-seaos capitalistas dsmo- o g&nio inventivo que abriu novos mundos
cr6ticos ao criticar uma programa<do estatal tambbm para os "sxplorados".Ndo h6 elite no
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Quinta parte - $\ politologia americana

contempor8nea

terra que nBo tenha feito vitimas; nern todas, exarne sbrio do sistema americano de econoporbm, igualmente libertaram e enriquecerarn mia politica pde b disposigbo, para o futuro do
os demais. Um juizo historic0 equilibrado ainda povo judaico, do povo cristbo e talvez tarnb6m
de outros povos religiosos, uma sabedoria de
estd por ser feito.
Meu objetivo, em todo caso, me induziu grande valor.
0capitalismo democr6tico ndo O o Reino
a deixar de lado tais questdes. Ndo pretendo
reinterpretar o passado, e sim compreender o de Deus, nem & sem pecado. Todavia, todos
presente. Mais precisamente, pretendo com- os outros sistemas de aconomla politica at&
preender no presents os idsois institucionais agora conhecidos parecem piores. Urna ese as fontes do sistema que estdo em grau de peranGa corno a de aliviar a pobreza e de
construir um futuro melhor. Se ao leitor agrada eliminar a tirania - talvez nossa ultimo e mesupor que o quadro conventional da explorag8o lhor espsranga - est6 nesse desprezadissimo
do pobre por parte dos chefes de industria seja sistema. 0 s povos que em poises longinquos
um quadro correto, qua ndo abre brechas para imitam este sistema parecem @starmelhor do
quesitos emborapdores, tudo bem. Reservo a qua aqueles que ndo o fozem. Por que nbo
mim o ceticismo a respeito das varsdes histo- podemos esclarecer aqu~loque atrai e aquilo
ricas convencionais. Dirijo minha atsnc;do para que funciona?
Por meio do trabalho solit6rio e pioneiro
o fvturo.
Este livro [0 @spirit0do copitolismo d ~ - de John Courtney Murrav S.J., a experi&nciado
rnocratico], assirn corno seu tema, divide-se em liberdade religiosa, adquirida em uma sociedatras partes. Na primeira parte, procuro expor as de de capitalismo democr6tic0, depois de tantas
crenGas estruturais e dinbmicas que animarn o resist&nciasfinalmente enriqueceu o patrimhi0
capitalismo dernocrdtico: sau Geist, seu espirito da Igreja catolica. Assim tambhm, espero, os
vivo. Na segunda parte, examino brevemente argurnentos a favor do "sistema natural de
aquilo que hoje permaneceu do idBia socialista. liberdade" enriquecerdo um dia a concep~bo
de mod0 a esclarecer ainda rnais, pela via do da lgreja sobre a economia politico.
0mundo que Rddo encontrou depois do
contraste, a imagem do capitahsmo dsmocrdtico. Na terceira ports, procuro. finalmente, aviar jardim do €den deixou a humanidads no mis&ria
uma considera@o religiosa do capitalismo de- e na fome por mil&nios.Hgora que os segredos
mocrCltico. Em larga escala, devere~tratar aqui de urn progress0 prolongodo forom descoberde aproximaqbes teologicas antagonistas, mais tos, a responsabilidade de reduzir misbria e
uma vez para obter luz pelo contraste. Gos- fome ndo 6 mais de Deus, mas nossa.
M. Novak,
taria de persuadir muitas pessoas religiosas,
0sspirito do coclp~tol~srno
dsmocr6tico.
de minha propria FC e de outras f&s, que urn

Biblimyafia do volwne VII

Cap. 1. As ci8ncias humanas no sCculo X X
-

Textos
Piaget: La rappresentazione del mondo nel fanciullo. Einaudi, Turim, 1955; Lo suiluppo mentale del
bambino e altri saggi di psicologia. Einaudi, Turim,
1967, 19726, 198416; La psicologia del bambino
(emcolabora@o com B. Inhelder). Einaudi, Turim,
1970.
Saussure: Corso di linguistica generale. Laterza,
Bari, 1970.
Chomsky: Saggi linguistici, De Palma (org.).3 vols.
Boringhieri, Turim, 1969-1970; Conoscenza e liberta. Einaudi, Turim, 1973; lntewista su linguaggio e
ideologia, M. Ronat (org.).Laterza, Bari, 1977; Le
strutture della sintassi. Laterza, Bari, 19803;La conoscenza del linguaggio.I1 Saggiatore, Millo, 1989.
Mannheim: Ideologia e utopia. I1 Mulino, Bolonha,
19704.
Kelsen: Lineamenti di dottrina pura del diritto.
Einaudi, Turim, 1952.
Perelman: Trattato dell'argomentazione. La nuoua
retorica (emcolabora~locom L. Olbrechts-Tyteca).
Einaudi, Turim, 1966; 11dominio retorico. Einaudi,
Turim, 1981.
Literatura
Para a psicologia do stculo XX:D. Katz, La psicologia della forma. Boringhieri, Turim, 1961; B. M.
Foss, I nuovi orizzonti della psicologia. Boringhieri,
Turim, 1968.
Para Piaget: G. Lerbet, Che cosa ha veramente detto
Piaget. Ubaldini, Roma, 1972;W . A A . , J. Piaget e le
scienze sociali. La Nuova Italia, Floren~a,1973.
Para a lingiiistica do siculo X X e Chomsky: L.
Heilmann, E. Rigotti, La linguistica: aspetti e problemi. I1 Mulino, Bolonha, 1975; J . Lyons, Guida
a Chomsky. Rizzoli, MilHo, 1980.
'Para a presente bibliografia nzo nos propusemos,
obviamente, nenhuma pretend0 de ser completes, mas
procuramos fornecer uma plataforma de partida suficientemente ampla para qualquer aprofundamento posterior
sirio.
Foram excluidas, de prop6sit0, citagBes de revistas. 0 s
volumes elencados estzo todos exclusivamente em lingua
italiana: i por isso que nunca indicamos, para os autores
estrangeiros, que se trata de tradugBes.

"

Para a antropologia cultural: W . A A . , I1 concetto
di cultura, P. Rossi (org.).Einaudi, Turim, 1970 (de
onde foram tirados os textos de Tylor, Malinowski,
Boas e Bidney, citados no texto);T. Tentori, Antropologia culturale. Studium, Roma, 1976.
Para Mannheim e a sociologia do conhecimento: G.
Morra, La sociologia della conoscenza. Citta Nuova
Editrice, Roma, 1976.
Para Kelsen: N. Bobbio, Giusnaturalismo e positiuismo giuridico. Edizioni di Comunita, Millo, 1965.
Para Perelman: N. Bobbio, Prefazione a C. Perelman L. Olbrechts,Trattatosull'argomentazione, j i citado.
Cap. 2. Marginalismo austriaco e Keynes
Textos
Menger: 11 metodo nella scienza economica. Utet,
Turim, 1937; nova ed. Liberilibri, Macerata, 1995;
Iprincipi di economia. Utet, Turim, 1967; Gli errori
dello storicismo. Rusconi, Millo, 1991.
Bohm-Bawerk: Storia e critica delle teorie del capitale, vol. I , E. Grillo (org.). Archivio Guido Izzi,
Roma, 1986.
von Wieser:11 valore naturale, em Opere, E. Franco
Nani (org.).Utet, Turim, 1982; La fine dell'Austria,
E. Grillo (org.). Archivio Guido Izzi, Roma, 1989.
von Mises: L'azione umana. Utet, Turim, 1959; La
mentalita anticapitalistica.Armando, Roma, 1988;
Problemi epistemologici dell'economia. Armando,
Roma, 1988; Socialismo. Rusconi, Millo, 1990;
Burocrazia. Rusconi, Millo, 1991.
von Hayek: L'abuso della ragione. Vallecchi, Florensa, 1967; La societa libera. Vallecchi, Florenqa,
1969; Legge, legislazione e liberta. I1 Saggiatore,
Millo, 1986; La via della schiavitzi. Rusconi, Mi150, 1995.
Keynes: Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta. Utet, Turim, 1971; La fine
del lasciar fare. Utet, Turim, 1971.
Literatura
Para a Escola austriaca: E. Saltari (org.),Nascita e
sistemazione dell'economia marginalista. Loescher,
Turim, 1978; S . Ricossa, Cento anni di classici
dell'economia. Rizzoli, Millo, 1991.
Para Menger: R. Cubeddu, I1 liberalismo della
Scuola austriaca: Menger, Mises, Hayek. Morano,

Napoles-Millo, 1992; D. Antiseri, Metodologia delle scienze sociali e teoria della politica nella Scuola
marginalista austriaca. E m N . Abbagnano, Storia
della filosofia, vol. IV. Utet, Turim, 1994.
Para v o n Mises: R. Cubeddu, I1 liberalismo della
Scuola austriaca, cit.; L. Infantino, L'ordine senza
piano. La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995.
Para v o n Hayek: E. Butler, Friedrich A. Hayek.
Edizioni Studio Tesi, Pordenone, 1983; R. Cubeddu,
I1 liberalismo della scuola austriaca, cit. Sempre de
R. Cubeddu, Tra Scuola austriaca e Popper. Esi,
Nipoles, 1966.
Para Keynes: R. F. Harrod, La vita d i J. M. Keynes.
Einaudi, Turim, 1963.

simbolico. Saggio su Le'vi-Strauss. I1 Mulino, Bolonha, 1981.
Para Foucault: E. Corradi, La filosofia della "morte
dell'uorno". Saggio sul pensiero di M. Foucault. Vita
e Pensiero, MilHo, 1977; W . A A . , Effetto Foucault.
Feltrinelli, Millo, 1986; J. Raichman, Michel Foucault: la liberta della filosofia. Armando, Roma,
1987; G . Deleuze, Michel Foucault. Feltrinelli,
M i l l o , 1988.
Para Lacan: J . M . Palmier, Guida a Lacan. Rizzoli,
Millo, 1975; M . Francioni, Psicoanalisi linguistica e
epistemologia in Jacques Lacan. Boringhieri, Turim,
1978; F. Rella, 11 mito dell'altro. Lacan, Deleuze,
Foucault. Feltrinelli, Millo, 1978; M . Galati, Teoria del linguaggio e prassi analitica in J. Lacan.
Millo. 1981.

Cap. 3. Freud e o movimento psicanalitico
Textos
Freud: La mia vita. La psicoanalisi, C . Musatti
(org.). Mursia, M i l l o , 1963; L'interpretazione dei
sogni. N e w t o n Compton Italiana, Roma, 1970; I
motti di spirito. Newton Compton Italiana, Roma,
1970; Per la storia del movimento psicoanalitico.
Boringhieri, Turim, 1975; 11 disagio della civilta, e
altri saggi. Boringhieri, Turim, 1985; Introduzione
alla psicoanalisi. Boringhieri, Turim, 1985; Psicopatologia della vita quotidiana. Boringhieri, Turim,
1985; Totem e tabu, introduqlo de K. K e r h y . Boringhieri, Turim, 1985.
Adler: Prassi e teoria della psicologia individuale.
Astrolabio, Roma, 1947.
As obras de Jung foram traduzidas e m portuguCs
por Editora Vozes, Petr6polis.
Literatura
Para Freud e a psicanalise: P. Roazen, Freud: la societa e la politica. Boringhieri, Turim, 1973; L. Ancona,
La psicoanalisi. La Scuola, BrCscia, 1980.
Para Adler: R. Dreikurs, Lineamenti della psicologia
di Adler. La Nuova Italia, Florenqa, 1968.
Para Jung: W . A A . , Jung e la cultura europea. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1974.

Cap. 4. 0 estruturalismo
Textos
LCvi-Strauss: I1 pensiero selvaggio. I1 Saggiatore,
Millo, 1964; Le strutture elementari della parentela.
Feltrinelli, M i l l o , 1969.
Foucault: L e parole e le cose. Rizzoli, Milgo,
1967.
Lacan: Scritti, G. Conti (org.), 2 vols. Einaudi,
Turim, 1979.
Literatura
Para LCvi-Strauss: S. Moravia, La ragione nascosta.
Scienze e filosofia nel pensiero di C. Le'vi-Strauss.
Sansoni, Florenqa, 1972; S. Nannini, I1 pensiero

Cap. 5. Logica, matematica,
biologia no stculo XX
Dado o carater dos temas tratados nesta parte, que
versam essencialmente sobre questdes cientificas
especificas, consideramos oportuno fornecer apenas
as referCncias essenciais para a bibliografia critica,
adequadas para ampliar e esclarecer os conceitos
expostos n o texto.
Literatura
Para a matematica e a logica n o sCculo X X : E. Carruccio, Matematica e logica nella storia del pensiero
contemporaneo. Gheroni, Turim, 1958; E. Agazzi,
La logica simbolica. La Scuola, BrCscia, 1969.
Para a fisica n o sCculo XX e Einstein: W.AA., Albert
Einstein scienziato e filosofo. Boringhieri, Turim,
1958; W.Heisenberg, Fisica e filosofia. I1 Saggiatore,
M i l l o , 1966; B. H o f f m a n n , A. Einstein creatore e
ribelle. Bompiani, Milzo, 1977.
Para a biologia n o sCculo X X : C. C . Dunn, Breve
storia della genetica. Isedi, Millo, 1978.

Cap. 6. A filosofia da cihcia
entre as duas guerras
Textos
Schlick: Tra Realismo e Neopositivismo. I1 Mulino,
Bolonha, 1974.
Neurath: Sociologia e Neopositivismo, G . Statera
(org.). Ubaldini, Roma, 1968; Empiricism and Sociology, M . Neurath e R. S. Cohen (orgs.). Reidel,
Dordrecht 1973.
Carnap: La costruzione logica del mondo, E. Severino (org.). Fabbri, M i l l o , 1966; Sintassi logica del
linguaggio, A. Pasquinelli (org.).Silva, Millo, 1966;
I1 superamento della metafisica attraverso l'analisi
logica del linguaggio, e m W . A A . , I1 Neoempirismo,
A. Pasquinelli (org.). Utet, Turim, 1969.
Bridgman: La natura della teoria fisica. La Nuova
Italia, Florenqa, 1965; La logica della fisica modernu, V. Somenzi (org.). Boringhieri, Turim, 1977.

Bachelard: Epistemologia. Testiscelti, com Introduzione, F. L o Piparo (org.). Laterza, Roma-Bari, 1975; I1
nuovo spirito scientifico. Laterza, Roma-Bari, 1978.
Literatura
Para o neopositivismo e m geral: J. R. Weinberg, Introduzione a1 Positivismo logico. Einaudi, Turim, 1975;
F. Barone, I1 Neopositivismo logico, 2 vols. Laterza,
Roma-Bari, 1977 (de onde foram tirados alguns trechos de Carnap citados n o texto);H . Feigl, I1 Circolo
di Vienna in America. La filosofia americana contemporanea. Armando, Roma, 1980. Veja-se tambkm: B.
Russell, Significato e verita. Longanesi, MilPo, 1963.
Para Carnap: A. Pasquinelli, Introduzione a Carnap.
Laterza, Bari, 1972.
Para Bridgman: B. Cermignani, Introduzione a P.
W. Bridgman, La critica operazionale della scienza.
Boringhieri, Turim, 1969.
Para Bachelard: G . Sertoli. Le immaaini e la realta. Saggio su Gaston achel lard. La k u o v a Italia,
F l o r e n ~ a ,1972; R . Dionigi, Gaston Bachelard.
Marsilio, PBdua, 1973; F. Botturi, Struttura e soggettivita, cit.; P. Redondi, Epistemologia e storia della
scienza. Le svolte teoriche da Duhem a Bachelard.
Mondadori, MilPo, 1978.

Cap. 7. Popper
Textos
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della scoperta matematica, G . Giorello (org.).Feltrinelli, MilHo, 1979; La metodologia dei programmi
di ricerca scientifica, M . D'Agostino. I1 Saggiatore,
MilPo, 1985.
Feyerabend: Contro il metodo. Abbozzo d i una
teoria analitica della conoscenza. Feltrinelli, Milgo,
1981; La scienza in una societa libera. Feltrinelli,
MilPo, 1981; Dialogo sul metodo. Laterza, RomaBari, 1989.
Laudan: 11 progress0 scientifico. Prospettive per una
teoria. Armando, Roma, 1979; La scienza e i ualori.
Laterza, Roma-Bari, 1987.
Agassi: Le radici metafisiche delle teorie scientifiche,
E. Riverso (org.). Borla, Roma, 1983.
Watkins: Liberta e decisione, M . Baldini. Armando,
Roma, 1980; Tre saggi su "scienza" e "rnetafisica".
Borla, Roma, 1983.
Literatura
Para a epistemologia contemporinea e m geral:
W . A A . , Riuoluzioni scientifiche e rivoluzioni ideologiche. Armando, Roma, 1977; D. Antiseri, Perchi
la metafisica 2 necessaria per la scienza e dannosa per
la fede. Queriniana, BrCscia, 1980; W . A A . , Critica
e crescita della conoscenza. Feltrinelli, MilPo, 1981
(de onde foram tirados alguns trechos de Lakatos
citados n o texto); F. Barone, Immagini filosofiche
della scienza. Laterza, Roma-Bari, 1983.

Cap. 9. Protagonistas da filosofia teorica
americana contemporinea
Textos
Quine: Il problema del significato. Ubaldini, Roma,
1966; Parola e oggetto. I1 Saggiatore, MilPo, 1970; 1
modi del paradosso. I1 Saggiatore, MilPo, 1975; La
relativita linguistics e altri saggi. Armando, Roma,
1986; Quidditates. Quasi u m dizionario filosofico.
Garzanti, MilPo, 1991.
Rorty: Conseguenze del pragmatismo. Feltrinelli,
MilPo, 1986; La filosofia e lo specchio della natura. Bompiani, MilPo, 1986; La filosofia dopo la
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