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4. A abordagem pragmática do conhecimento

Paulo Roberto Margutti Pinto

A melhor receita para o progresso da filosofia é o debate aberto. Quando
li O texto de Renan Springer de Freitas, contendo fortes críticas à perspectiva
pragmatista que defendi em meus comentários ao texto do professor Peter
Munz, tive uma grata surpresa. Isto me motivou a respondê-las aqui

Antes, contudo, gostaria de fazer alguns esclarecimentos a respeito do
que considero ser a posição de Nietzsche e a de Derrida, quando discuti o
texto de Munz. Isto é necessário porque, na nota nº 7, Freitas considera que
andei praticando alguma forma de “ginástica semântica” ao afirmar que as
perspectivas de Nietzsche e Derrida são semânticas. Parece-me que não, é
explico por quê.

No caso de Nietzsche, vemos claramente que, ao tentar dar uma resposta
sobre 'o que” uma coisa é, conclui que as palavras e as coisas são
incomensuráveis. A partir deste ceticismo semântico, passa a considerar a
noção de verdade por um prisma pragmático. Embora as conclusões de
Nietzsche levem a uma concepção pragmática da verdade, a perspectiva que
utilizou como ponto de partida ainda é originariamente semântica. Isto
contamina inevitavelmente qualquer pragmatismo que possa haver em
Nietzsche. Não é por acaso que Heidegger o acusa de ser o último dos
metafísicos, aquele que, ao inverter a oposição entre 'ser' e 'devir”, dando
primazia ao devir, construiu a última variação das visões filosóficas que Platão
legou à tradição filosófica.
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O caso de Derrida é semelhante. Tenho a forte suspeita de que, embora
seus resultados tenham sabor pragmatista, a abordagem de Derrida é origina-
fiamente semantica, como a de Nietzsche. De fato, Derrida afirma que a
escrita € condicao de possibilidade da filosofia, que o fildésofo esta
inescapavelmente condenado a escrever, mesmo quando denuncia os efeitos
da escrita e defende a autoridade da verdade Calada) presente.

Este dilema se repete sempre que a filosofia se recusa a aceitar sua
condicao textual e aspira a uma pura contemplacao da verdade. A principal
consequiéncia é a dissolucdo das distincdes binarias da razdo logocéntrica,
revelando um processo em que os opostos se fundem, em uma constante e
indecidivel troca de atributos. Esta claro que estas colocacd6es envolvem cer-
to tipo de metafisica, ainda que muito peculiar. E esta ‘metafisica’ foi obtida
a partir de uma perspectiva sem4ntica, ja que a intencao de Derrida é, antes
de mais nada, mostrar em que consiste a filosofia. Isto também contamina
inevitavelmente qualquer elemento pragmatista que possa ser encontrado
em sua obra. Nao é sem razao que alguns de seus criticos o acusam de adotar
uma nova forma de “solipsismo transcendental”, em que a Unica coisa real é
o texto. Se isto € verdade, entao Nietzsche e Derrida efetivamente se aproxi-
mam. E a razao disso esta no fato de que, em que pese o teor pragmatista de
suas conclusoes, ambos partem de perspectivas originariamente semdanticas.
E isto que os coloca mais proximos da filosofia tradicional do que o segundo
Wittgenstein — que parte de uma perspectiva puramente pragmAatica, nao
contaminada pela metafisica tradicional. Estes esclarecimentos sao necessa-
trios para evitar qualquer mal-entendido sobre as criticas que faco a Peter
Munz. Maiores detalhes serado discutidos a seguir.

Na mesma nota, Freitas afirma que tento extrair da dicotomia entre
semantica e pragmatica muito mais do que ela pode oferecer. E isto nos leva
diretamente a discussao da parte substantiva de seu texto. Esta dicotomia,
embora tenha suas limitacdes, fornece alguns dos elementos e os critérios
necessarios para separar as duas tendéncias que caracterizam Oo pensamento
filosdfico contempordneo. Estas tendéncias, grosso modo, podem ser assim
distinguidas: uma, caracterizada pela busca do fundamento Ultimo da reali-
dade — obtido geralmente por via transcendental — denominada metafisica
tradicional; a outra é a pragmatista, segundo a qual a busca pelo fundamento
ultimo da realidade nada mais € do que uma quimera.

Enquanto a tendéncia metafisica se preocupa com a natureza Ultima das
coisas e entende Oo conhecimento como uma representacao verdadeira, a
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pragmatista entende o conhecimento como adequacdo entre os seres huma-
nos € seu ambiente, geralmente conseguindo desmontar, a partir dai, as cons-
trucoes metafisicas e, como conseqiiéncia, buscando explicacdées menos
ambiciosas, marcadas pelo carater pontual e falibilista. Deste ponto de vista,
defino como “semAantica” a perspectiva voltada para a esséncia, para a verda-
de da representacao, para o fundamento ultimo; “pragmatica” é a perspectiva
voltada para o conhecimento como instrumento para a acao, para o sentido
da contingéncia de nossas explicacdes. E, na medida em que a perspectiva
pragmatica nos liberta das ilusOes metafisicas que infestam a perspectiva
semantica, ela me parece, de fato, constituir um inequivoco avanco em rela-
cao a esta Ultima.

E verdade, porém, que a dicotomia proposta para distinguir as tendén-
Cias consideradas € proviséria, contingente e, como ja afirmei, tem suas limi-
tagoes. A maior delas talvez esteja precisamente na dificuldade em explicar
autores como Nietzsche e Derrida, cujas perspectivas constituem um misto
de caracteristicas provenientes dos enfoques semAntico e pragmatico. Eles
pertencem a’ uma fase de transicao, estio a meio caminho em relac4o as
perspectivas que acabo de definir e, por isso, revelam-se refratdrios 4 classj-
ticagao. Mesmo assim, em que pesem as limitagSes da distincao proposta,
preferi manté-la em virtude de seu carater abrangente. Classifiquei Nietzsche
e Derrida na perspectiva porque considerei mais importante
caracteriza-los com base no seu ponto de partida, que é, inequivocamente.
de carater semantico. Embora seus respectivos pontos de chegada tenham,
por motivos diversos, um carater pragmatista, este no é puro, estando ainda
contaminado por preocupacoes de tipo metafisico que uma perspectiva prag-
matica mais consistente poderia evitar

A distingao que adotei inclui até mesmo a dicotomia que Freitas assume
como mais digna de considerag4o: aquela entre Popper e Wittgenstein, auto-
res que representam os dois grandes esforgos para responder as quest6es
epistemologicas do século XX. Na opiniao dele, o confronto entre Jarvie e
Winch reedita o debate entre uma epistemologia naturalizada e uma de tipo
popperiano. Embora isto nao seja inteiramente correto do ponto de vista da
historia do pensamento filoséfico, vou aceita-lo, por economia de espaco e
porque, alinal de contas, esta dicotomia esta em harmonia com a perspectiva
que adotei.

INO que diz respeito ao confronto Jarvie vs Winch, Freitas afirma nao
saber se Jarvie esta certo, mas considera que Winch esta muito equivocado.
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A partir da leitura de seu artigo, porém, fica a impressao de que suas simpa-
tias vao pata o lado de Jarvie, o discipulo de Popper. Em virtude disso, para
iniciar a discussao e marcar minha posicao, acho oportuno mostrar que a tese
de Jarvie nao pode estar certa. Esta tese foi muito bem resumida nas seguin-
tes palavras de Freitas:

Para ele [Jarvie/, bom discipulo de Popper que é, é irrelevante saber se
dada explicacdo ajusta-se ou nado a alguma ‘forma de vida’ se 0 que
esta em questdo é€ saber se esta explicacdo € valida ou nao.

Vamos considera-la em detalhes e, a seu respeito, formular uma ques-
tao: independentemente da verdade ou falsidade desta tese, de quem é o |
vocabulario que envolve as “explicacao”, “ajustar-se a”, “forma
de vida”, “valida” e “nao valida”? A resposta € muito simples: Oo proprio
vocabulario em que estamos discutindo o problema é€ o de Jarvie, nao o dos
Azande. Estamos aqui enfrentando o dilema de todo etnologo, que, ao estu-
dar uma outra cultura — envolvendo uma outra linguagem —, conta apenas
com sua propria linguagem, que pressupG6e a sua propria cultura. Pior ainda,
para relacionar uma linguagem a outra, ele adota uma metalinguagem — que
nada mais é do que sua propria linguagem elevada a um nivel superior.

No caso em pauta, temos: a) a linguagem dos Azande; b) a lingua-
gem de Jatvie (oO inglés); c) a metalinguagem de Jarvie (ainda o inglés
que ele fala, mas agora colocado em um nivel superior, em que ele pode
falar tanto da linguagem dos Azande como do inglés; o vocabulario ja
citado pertence a esta metalinguagem). Ora, isto significa que Jarvie esta
transportando para a metalinguagem na qual discute o problema toda a
cultura que esta metalinguagem pressupde. Se os Azande tivessem ten-
déncias etnologicas em sua cultura, eles estariam utilizando sua propria
metalinguagem como base para estabelecer as relacd6es entre sua cultura
e a de Jarvie. Neste caso, seriam os pressupostos da cultura Azande que
determinariam a avaliacao da cultura de Jarvie.

Em outras palavras, quando Freitas, expondo as idéias de Jarvie, afirma
que “o fato de os Azande serem capazes de conversar inteligivelmente sobre
bruxas nao torna explicacdes para doencas em termos de bruxaria mais aceita-
veis”, pergunto: nao torna as explicacoOes em termos de bruxaria mais
aceitaveis para quem? A resposta é€ imediata: para Popper ou Jarvie, cer-
tamente. Um ‘etndlogo’ Azande poderia utilizar a ‘metalinguagem’ Azande
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para refrasear esta afirmacao como segue: “o fato de os europeus serem
capazes de conversar inteligivelmente sobre bactérias nao torna explica-
c6es para doencas em termos de infeccdes mais aceitaveis”. Isto € assim
porque, para os Azande, as explicac6es em termos de bruxaria sao perfei-
tamente corretas, ja que fazem parte de sua forma de vida.

Nao adianta muito tentar mostrar que, ao contrastar os conhecimen-
tos cientifico e zande, podemos constatar que os Azande, como nos, tam-
bém tentam evitar contradicoes. Ja sabemos que as palavras ‘contradicao’
e ‘inconsisténcia’ pertencem ao vocabulario metalinguistico de Jarvie, nao
dos Azande. Além disso, esta ‘descoberta’ de uma caracteristica comum
aos europeus ©€ aos Azande parece-me completamente cega ao que de
fato esta ocorrendo.

Prestemos um pouco mais de atencdo ao mecanismo utilizado pelos
Azande: se alsuém que nao pertence a uma linhagem de bruxos pratica uma
bruxaria, eles tentam eliminar a ‘inconsisténcia’ dizendo tratar-se de um bru-
xo “brando”. Verdade que nao fomos nos que impusemos esta ‘inconsistén-
cia’ aos Azande. Mas também é verdade que nao sabemos em que sentido
esta ‘inconsisténcia’ € pensada por eles. Mais ainda: a solucao adotada para
eliminar a ‘inconsisténcia’. é inaceitavel em termos europeus. Com efeito, é
como se estivessem dizendo que um bruxo que nao é€ bruxo, mas pratica
uma bruxaria, € um bruxo brando! Em termos da Iégica zande, isto pode
estar correto, mas em termos da logica de Jarvie, que parece nao querer ver
a diferenca, a contradicao continua. A melhor explicacao que tenho para isto
é a seguinte: queira Jarvie ou nao, os Azande desenvolveram uma forma
propria de racionalidade, que nao € necessariamente comensuravel com a
racionalidade européia.

Cabe observar que nem sequer a tendéncia a evitar contradic6es precisa
ser pensada como uma caracteristica transcultural comum a todos os homens.
Para tanto, gostaria de lembrar aqui certas caracteristicas de uma sociedade
imaginada pelo segundo Wittgenstein. Esta sociedade seria profundamente
preocupada com a finitude, a impoténcia e a fragilidade do ser humano e, por
isso, teria desenvolvido uma matematica contraditoria. Cada demonstracao

que envolvesse uma contradicao seria entendida, nesta sociedade,
nao como algo a ser evitado, mas como mais um exemplo dessa mesma finitude,
impoténcia e fragilidade...

Em sintese, o equivoco objetivista de Jarvie salta aos olhos quando
percebemos que, para avaliar se uma dada explicacao é valida ou nao, parte



A ciéncia e seus impasses

do pressuposto de que é possivel desliga-la da correspondente forma de vida
em que ela ocorre. Isto so podera ser feito se houver uma ‘metarracionalidade’,
da qual a racionalidade dos Azande e a de Jarvie constituem instancias parti-
culares, Mas as coisas sao colocadas de forma tal que esta ‘metarracionalidade’
parece coincidir com o conhecimento cientifico, na forma em que foi desen-
volvido pelas sociedades européias. E isto que permite a Freitas afirmar, ao
final da exposicao das idéias de Jarvie, que nao ha qualquer inconveniente
em. tomar o conhecimento cientifico como parametro para o exame de outras
formas de conhecimento. Contra tal equivoco, que pretendo ja ter desmasca-
rado com os argumentos apresentados, replico: ha inconveniente sim, e muito
grave. Jal inconveniente se chama etnocentrismo cego. A ilusdo que temos
no sentido de considerar as ‘explicag6es cientificas’ mais ‘satisfat6rias’ pro-
vem muito mais do fato de que os defensores de tais ‘explicacSes’ possuem
armas muito mais poderosas do que as dos Azande. Assim, em um conflito
entre as duas culturas, os Azande estariam fadados 4 derrota. E isto permite
que a linguagem e o vocabulario do vencedor sejam impostos aos vencidos.
A forma de racionalidade do vencedor é sobreposta 4 do vencido. Pelo que
sei, este € O mecanismo que tem predominado na hist6ria até hoje: a vitéria
pela forca das armas, nao do argumento racional.

Algo muito semelhante ocorre com a questao que preocupa Popper, tal
como apresentada por Freitas ao caracterizar a tendéncia que parece contar
com suas simpatias:

Para ele [Popper/, entender o conbecimento cientifico é entender como
teorias aeterminadas sao substituidas por teorias melhores com a pas-
sagem do tempo, e saber a que vem a ciéncia é questo de saber se, de
Jato, tal substituicdo se verifica (a questdo ‘como’ depende, evidente-
mente, da questdo ‘se’). Engquanto a resposta for sim, o conhecimento
cientifico valerad alguma coisa.

Esta questao esta, certamente, formulada em uma metalinguagem que
pretende discutir a substituicao de uma teoria cientifica por outra. Mas é claro
que ela também envolve uma série de pressupostos. Para a discuss4ao, os mais
importantes sao aqueles que estabelecem os critérios segundo os quais uma
teoria € melhor do que outra. Popper parece estar convencido de que tais
critérios podem ser determinados objetivamente. Kuhn, por sua vez, considera
que nao existe uma linguagem neutra capaz de realizar esta tarefa. Com o
objetivo de fundamentar a posicao popperiana, em uma importante nota (n2 4).
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Freitas afirma que é possivel comparar, “sem qualquer problema”, uma teoria
a’ com uma teoria ‘b’ por meio de uma teoria ‘c’, desde que esta tltima seja
formulada de maneira a ndo incluir os pressupostos de ‘a’ e ‘b’.

Com 0 objetivo de combater a ingenuidade desta posi¢ao, afirmo que nao ha
como fazer, sem problemas, ‘a compara¢cao proposta por Freitas. Ele mesmo reco-
nhece que nao ha uma teoria absolutamente neutra, e, por isso, mesmo
uma teoria ‘c’ que fosse independente dos pressupostos de ‘a’ e ‘b’ ainda
traria Consigo seus proprios pressupostos, Ora, como avaliar os pressupos-
tos da teoria ‘c’? Serao eles adequados somente porque nao envolvem os
pressupostos de ‘a’ e ‘b’? Por qué ? Ou serao eles adequados porque ex-
pressam uma ‘racionalidade superior’, capaz de avaliar qualquer teoria ci-
entifica? Sem pressupostos cosmolégicos fundados nesta ‘racionalidade su-
perior,, como poderemos saber se a cosmologia newtoniana significou al-
gum avan¢o em relac¢ao as cosmologias anteriores ? Assim, nao me parece
que Popper ou Freitas possam fazer a comparacao proposta sem assumir
seus proprios pressupostos, que poderdo ser julgados a luz de outra teoria —
por exemplo ‘d’ —, que envolvera outros pressupostos, diferentes dos de ‘c’.
Isto significa que, em ultima instancia, a resposta A questao sobre se uma
dada teoria foi substituida por outra melhor depende da metateoria na qual
ela € feita. Variando a metateoria, varia a resposta. Isto relativiza a resposta e
da ao conhecimento cientifico um cardater ‘social’ que se choca de frente com
as pretensoes objetivistas de Freitas e Popper.

Se a alternativa proposta por Jarvie nado é possivel, entio a de Winch
podera apresentar algum atrativo maior para a presente discussd4o. De fato, o
que Winch faz é alertar o etndlogo para o fato de que a explicac4o cientifica
€ a magica sao ambas perfeitamente pertinentes em seus respectivos contex-
tos culturais. Mais ainda, ele nos previne: contrastar tais explicacdes é equi-
vocado, pois envolve uma visdo etnocéntrica, Assim, o melhor que temos a
fazer € tentar compreender como os Azande atribuem sentido As suas cren-
cas magicas, articulando-as a totalidade de sua cultura. Tendo em vista a
linha de argumentacao que desenvolvi, acho que deixei claro ser impossivel
ao etnologo efetuar o estudo de uma outra cultura sem. contamin4-la com
seus proprios pressupostos etnocéntricos. Este dilema, infelizmente, afeta a
todos nos.

Mesmo assim, a perspectiva de Winch oferece, sobre a de Jarvie, a
vantagem de reconhecer os perigos do etnocentrismo inconsciente, ndo as-
sumido. A alternativa winchiana parece mais adequada, pois, embora nao



possa evitar o etnocentrismo inerente a toda etnologia, pelo menos tem cons-
ciéncia dele e procura mitiga-lo, para nao deformar exageradamente as pe-
culiaridades da racionalidade Azande. Isto basta quanto a disputa entre Jarvie
e Winch — Popper incluido. -

Em alguns pontos de seu artigo, Freitas faz certas criticas 4 minha posi-
cao que revelam alguns equivocos de interpretacao. Tais equivocos sao per-
feitamente explicaveis, tendo em vista que surgiram a partir da leitura do
curto texto em que discuto a posicao do professor Munz. Mesmo assim, é
necessario esclarecé-los, para que as posicGes em confronto possam ser aferidas
mais adequadamente. O primeiro equivoco se refere a identificacdo de mi-
nha posigao com a do segundo Wittgenstein. Como Munz se referiu a este
autor e, na minha opiniao, interpretou-o equivocadamente, fui obrigado a
retomar algumas das teses das InvestigacGes para justificar minha interpreta-
¢a0. Todavia, embora admire este autor e seja por ele influenciado, nao
considero que sO devemos perguntar pelo uso das palavras. Tal atitude é
essencialmente destrutiva e pertence a uma fase do pragmatismo que ja foi
superada. A pergunta pelo uso é importante e deve ser feita em determina-
dos casos, mas existem outras quest6es importantes que nao podem ser
deixadas de lado.’ Estas outras perguntas permitem a construcio de um
novo tipo de explicacao filos6fica, que, embora tenha carater conjetural, esta
voltada a dominios que pertenciam 4 metafisica tradicional. Talvez os domi-
nios nao sejam tao amplos como os da ambiciosa metafisica tradicional, mas.
mesmo assim, pertencem a ela. Por exemplo, um pragmatista como Davidson
pode perguntar-se sobre o que é 0 significado e oferecer uma explicagao
bastante plausivel. A diferenca em relacado 4 metafisica tradicional esta em
que esta explicacao é tida como pouco abrangente, meramente conjetural, e
sujeita a revisoes. Uma das diferencas entre os pensadores pragmatistas e os
metafisicos tradicionais esta nas constantes reformulacdes de suas proprias
posi¢oes, a partir dos contra-exemplos encontrados no percurso.

Torna-se possivel, agora, contestar a afirmacdo feita por Freitas, de que
Popper vislumbra a possibilidade de fazer perguntas mais importantes do
que aquelas envolvidas pela dicotomia que propus entre a perspectiva prag-
matica e a semantica. Esta claro que outfas quest6es também sao permitidas
pela dicotomia mencionada, algumas das quais podem ser efetivamente mais
importantes do que aquelas ligadas apenas ao uso das palavras. Mas acho
que tambem ja mostrei que as “perguntas mais importantes” de Popper, do
modo como sao formuladas, pressupd6em a aceitacado de uma racionalidade
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transteoretica’ que se revela, em iltima instancia, transcultural. Esta
racionalidade nao parece uma hipdtese adequada, dada a constatac4o do
inevitavel etnocentrismo que acompanha as metalinguagens transculturais.

Outro ponto que merece esclarecimento é a entre ciéncia e
supetsti¢ao. O professor Munz procura mostrar que os exageros da perspec-
tiva de Derrida acabam por eliminar esta A estratégia de Munz é
clara: no argumento que desenvolveu, tenta refutar Derrida em virtude da
consequeéncia indesejavel que sua filosofia produz —a eliminacdo da dicotomia
ciencia vs supersticao. Inferi dai — e corretamente, suponho — que esta distin-
¢40 € cara a Munz. Em oposicao a isto, procurei mostrar que esta distincdo é
proveniente da perspectiva semantica, que anseia pelas coisas mesmas. Até
Freitas concorda comigo neste ponto quando diz que a perspectiva semdanti-
ca busca um critério absoluto de que nao existe.

No entanto, surgem alguns equivocos de interpretacdo. Freitas atribui a
mim a tese de que a solucao do problema da distingdo entre ciéncia e supets-
ligdo requer um rompimento radical com a perspectiva semantica — realizado
pelo segundo Wittgenstein.

rm primeiro jugar, confesso que o problema desta dicotomia nio cons-
lituia minha maior preocupacao quando optei pela perspectiva pragmiatica.
Esta ultima pode fornecer uma disting¢ao em termos falibilistas, quando ne-
cessario. Em segundo, o rompimento com a perspectiva sem4Antica aconteceu
gradativamente e sob diversas formas, envolvendo. intimeros autores, como
Peirce, James, Dewey, Quine e Wittgenstein. E verdade que este Ultimo assu-
miu uma atitude predominantemente destrutiva em relacdo A metafisica tra-
dicional. Mas esta atitude nao era a Unica possivel e talvez nem mesmo a
mais eficaz para um pragmatismo atuante.

Vou tentar esclarecer o que penso: o fildsofo tradicional adota a estratégia
de refutar uma teoria alternativa quando consegue mostrar que ela envolve o
abandono da distin¢gao entre ciéncia e superstic¢ao. Como filésofo pragmatista,
adoto uma estratégia diferente: mostrar que esta distingao € contingente e
provisoria. Ela nao passa de uma conjetura que fazemos com os critérios atual-
mente disponiveis. Se for necessario,?, poderemos estabelecer certos critérios
por meio dos quais, dentro de certos limites, conseguiremos fazer uma distin-
¢aO aproximada, falibilista, entre ciéncia e supersticao no interior de nossa
propria cultura. Mas tais critérios nao podem e nao devem ser utilizados para,
por exemplo, comparar nossa ciéncia e a visio magica da cultura Azande, sob
pena de grave deformacdo etnocéntrica do objeto de estudo.
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Ainda discordando de Freitas, gostaria de dizer que todas estas conside-
racoes permitem que apliquemos a ciéncia a metafora do jogo. Com efeito.
do mesmo modo que 0 jogo, a ciéncia pressupde um conjunto de regras que
delimita fronteiras. Da mesma forma que se anula o gol feito por um jogador
em impedimento, também se anula um resultado obtido por meio de um
experimento malfeito. A ciéncia ndo se compara a um jogo de futebol imagi-
nario, em que qualquer gol tivesse de ser validado. Ela se compara ao jogo
de futebol real, em que somente os gols feitos de acordo com as regras
devem ser validados (porque somente os resultados obtidos de acordo com
as regras da investigacao cientifica devem ser validados). Além disso, a cién-
cia nao se compara a um jogo de futebol imaginario que pudesse ser confun-
dido com outros jogos, mas sim ao jogo de futebol real, que se distingue
claramente dos demais jogos. O jogo da ciéncia se distingue do jogo da reli-
giao, por exemplo, e, em seu interior, podemos distinguir, por exemplo, o-jogo
da matematica do jogo da fisica e do jogo da geografia. Aqueles que jogam
oO jogo da ciéncia tém mais possibilidades de permanecer dentro do jogo:
aqueles que jogam um jogo novo, alternativo para a ciéncia, tenderdo a ser
colocados fora do jogo. Mesmo assim, em casos excepcionais, como o de
Einstein, poderao vir a fazer parte, como jogadores que introduziram novas
regras e produziram novos jogos.?

Aqui chegamos, finalmente, a Ultima questao proposta por Freitas em
suas criticas a perspectiva pragmatista. Nao seria muito alto o preco a ser
pago para podermos fazer as afirmagdes aqui discutidas ? A perspectiva prag-
matica nao tfalharia em sua tentativa de fornecer um bom antidoto contra a
confusao ? Meu colega responde afirmativamente a estas duas questées. Para
justificar a resposta, ele utiliza uma estratégia que considero, no minimo.
estranha. Avalia varios -“usos” da tese pragmatista, em autores tao dispares
como Kuhn, Bloor, Winch, Latour e Foucault. Todos eles sao interpreta-
dos como partilhando o principio pragmatico fundamental de que nao ha
qualquer diferen¢a entre a ciéncia como corpo de conhecimento e a cién-
cla como pratica organizada de um grupo.

Em suas avaliagoes desses autores, Freitas exige de Kuhn a aplicacio
do principio wittgensteiniano relativo ao uso, alegando que o fil6sofo esta
abandonando seu pragmatismo para adotar explicacdes de tipo popperiano.
Acusa Winch, Latour e Foucault de substituir o “anseio pelas coisas” pelo
‘anseio por credenciais”, coisa que Popper j4 provou De to-
dos, 0 tinico a ser poupado é Bloor, que tem razdo “até certo ponto”, pois
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uma das implicagdes de sua perspectiva € a idéia de que a aceitacao de uma
teoria nos diz mais sobre os valores adotados pela comunidade cientifica do
que sobre os méritos intrinsecos dessa teoria.

Esse procedimento, todavia, enfraquece enormemente a conclusao a
que Freitas pretende chegar. Com efeito, ele pretende demonstrar que os
diversos usos da tese pragmatista em nada a recomendam. Ora, muitos re-
presentantes do pragmatismo contemporaneo, como Peirce, James, Dewey,
Wittgenstein, Quine, Sellars, Putnam, Davidson e Rorty foram deixados de
lado nessa avaliacao. A exclusdéo mais surpreendente é a de Wittgenstein,
que Freitas identifica com minha posicaéo. JA que esses autores importantes
nao foram avaliados, como poderemos saber com certeza que suas respecti-
vas formulagdes do pragmatismo nao sao recomendaveis? Além disso, se o
proprio Freitas chega a reconhecer que ha um “uso” (o de Bloor) que é
correto “ate certo ponto”, entao ha, pelo menos, — queira ele ou nao ~ algu-
ma coisa que recomenda a tese pragmatista.

Nao me parece, porém, que a discusséo deva caminhar por ai. As criti-
cas de Freitas envolvem uma série de equivocos que, uma vez esclarecidos,
poderao fornecer elementos para uma resposta mais adequada aos proble-
mas em pauta. Os equivocos mencionados se referem 4 caracterizacdo da
posi¢ao pragmatista, a caracterizacdo da posicéo de Popper e da posicao do
proprio Freitas. Tenho duvidas a respeito nao s6 da classificacao de todos os
autores Ccitados como pragmatistas, mas também, e principalmente, do con-
ceito que Freitas tem do pragmatismo. Julgo equivocado considerar que suas
teorlas constituem “usos” da tese pragmatista,4 assim como exigir de qual-
quer uma delas a aplicacgao do procedimento wittgensteiniano de perguntar
pelo uso. Tenho receio de que as doutrinas do Popper retratado por Freitas
nao correspondam com exatidao as que podemos efetivamente encontrar na
obra de Popper. Finalmente, considero que a posicao que ele mesmo defen-
de nao € tao popperiana quanto pensa. Desse modo, ao invés de debater com
rreitas as interpretagoes que faz desses autores, o que poderia tornar esta
discussao interminavel, vou adotar outra estratégia. Discutirei os equivocos
que apontei, tentando esclarecé-los. Minha expectativa é que tal procedimento
fornecera as respostas que devo a meu colega.

Inicialmente, tomemos o problema da caracterizacao do pragmatismo.
Diferentemente do que afirma Freitas, prefiro localizar suas origens nao em
Durkheim ou Wittgenstein, mas nos autores que efetivamente inauguraram o
movimento, como Peirce, James e Dewey. Seguindo a caracterizacao deste
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Ultimo, que é retomada por Rorty, gostaria de dizer que o pragmatismo é mais
corretamente caracterizado se O pensarmos como surgindo da aplicacao do
modelo biol6gico darwiniano ao conhecimento. O resultado desta aplicacao é
a constatacao de que o conhecimento € constituido por meio do processo pelo
qual os seres humanos se adaptam ao meio ambiente. Deste ponto de vista,
ele € antes uma forma de adaptacao ao meio do que uma representacao acurada
da realidade. Se levarmos esta perspectiva até suas Ultimas conseqtiéncias,
perceberemos que se trata de uma visao holista que rompe radicalmente com
a filosofia tradicional. Com efeito, esta Gltima entende o conhecimento como
uma representacao obtida por meio da contemplacao desinteressada. Essa re-
presentacao € uma copia fiel da realidade, com pretensdes ao status de verda-
de absoluta. Isto leva ao fortalecimento das oposicdes tradicionais entre teoria
e pratica, descoberta e invencéo, fato e valor, filosofia e ciéncia. Ja a perspec-
tiva pragmatica entence o conhecimento como instrumento para a acdo, obti-
do por meio da participacao. interessada. O instrumento para a acdo, embora
revele sua funcionalidade por meio da eficiéncia que nos propicia ao lidar
com O mundo, nao precisa ser necessariamente uma copia fiel da realidade.
Além disso, ao ter sido elaborado para enfrentar o mundo contingente em
que vivemos, ele nao tem pretens6es ao status de verdade absoluta. Como
instrumento para a acao, o conhecimento é€ provisorio e sujeito a retificacao
(falibilismo). Isto leva ao enfraquecimento das oposicoes filosdficas tradicio-
nais: a teoria € uma construcao racional interessada, pois tem finalidades e
aplicacoes praticas. O conhecimento é€ simultaneamente uma invencdo e
uma cescoberta, ja que € criado pelo ser humano e permanece:como tal
porque descobrimos que ele funciona no mundo. Os fatos sao formulados no
interior de teorias interessadas, envolvendo valoracoes. A filosofia nado esta
acima Ou abaixo das demais ciéncias, mas ao lado delas, diferindo apenas
em fun¢cao da generalidade de suas hipoteses.

A perspectiva original que acabei de expor resumidamente foi criticada,
na primeira metade do século XX, como uma nova forma de subjetivismo e
relativismo. A estratégia das criticas da €poca consistia em acusar Oo pragmatismo
de, como metadiscurso, constituir uma filosofia absoluta que contraditoriamen-
te afirma que a ciéncia e a filosofia sao relativas. Deste ponto de vista, o
método pragmatico, que segue a regra pragmatica de perguntar pelas conse-
quéncias praticas — que sao contingentes —, contraclitoriamente pressup6e, para
ser fixado como metodo, uma filosofia absoluta. Além disso, o pragmatismo
pressupoe contraditoriamente uma realidade que é dada e construida pelo
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sujeito. Mais ainda: ao alirmar que a verdade € uma convencao e, portanto,
contingente, o pragmatismo pressup6e involuntariamente uma racionalidade
absoluta que estabelece aquela definicao nao-convencional de verdade. Por
questao de espaco, nao rebaterei tais criticas em detalhe. Pretendo apenas
dizer que essas criticas sao feitas do ponto de vista da tradicional, a
pattir do modelo da contemplacao cesinteressada e da idéia de conhecimento
como representacao acurada da realidade.

O problema com tais criticas esta em que elas utilizam exatamente o
modelo que o pragmatismo rejeita para ataca-lo. Se Oo pragmatismo assumisse
OS principios da filosofia tradicional, seria, claro, uma doutrina contraditoria.
Ao criticar, todavia, o modelo tradicional, o que o pragmatismo propde é um
nove modelo, no qual aquilo que a filosofia tradicional considerava inexplicavel
torna-se perfeitamente possivel. Assim, em momento algum é necessario pres-
supor uma filosofia absoluta para fixar os principios e os métodos do
pragmatismo. Nao ha qualquer contradicao ou circulo vicioso envolvido, pois
O pragmatismo é uma conjetura que se reconhece como tal, admitindo, portan-
to, a possibtidade de retificacao. Nao se trata, porém, de uma retificacao de
tipo popperiano, obtida por faisificacao.

Os pragmiatistas ja mostraram ha muito tempo que a tése falstficacionista
de Popper é ingérmua’ A retificacao depende das circunstancias especificas em
que ela ocorre, circunstancias estas que podem admitir, em certos casos, mas
so em certos casos, O mecanismo popperiano de falsificacao. Este mecanismo
nao constitui uma lei geral que regula a adaptacao dos seres humanos a seu
ambiente. Nao ha tais leis gerais. Isto, porém, nao nos coloca no dominio do
mais completo: subjetivismo ou do relativismo. Possuimos regras de conduta e
raciocinio nas quais acreditamos, mesmo que sejam: provisdrias. Enabora acei-
temos que elas sejam retificadas um dia, sO procederemos a tal retificacao
quando houver motivos suficientes para tanto. Por exemplo: os l6gicos conser-
vam. até hoje o modus ponens como forma: valida de raciocinio porque, desde
Oo momento em que ele foi proposto até os dias de hoje, nao houve motivos
para retitica-lo ou. mesmo. rejeita-lo. Ele ainda faz parte do conjunto de nossas
crencas: mais sOlidas. Entretanto, assim: que surgir um: problema que Oo modus
ponens nao seja capa de resolver satisfatoriamente, estara condenado a alguma
forma: de retificacao. Nao mudamos com: frequéncia todas as nossas crencas de
uma so vez Cisto talvez nunca aconteca). Costumamos mudar a maior parte delas
quando ha uma revoiucao. Assim, sempre resta wm conpunto de cren¢cas mais ou
menos estaveis: que nos permitem manter as coisas funcionando:
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Para tornar mais clara a situacdo em que nos encontramos, invoco a
famosa analogia de Neurath, que compara a ciéncia e os cientistas a um
navio em alto-mar. Quaisquer problemas que surjam deverao ser resolvidos
de forma a manter o navio flutuando. Mas nao ha regras absolutas: os
problemas ligados 4 a¢gao sao contingentes e demandam soluc6es também
contingentes (falibilistas), Assim, a perspectiva pragmiatista parece oferecer
inumeras vantagens em relacao 4 filosofia tradicional, cujo enfoque é fun-
damentalmente semantico. E o preco a ser pago por consiste em
reconhecer a contingéncia de nossas solucdes. Mas espero ter deixado cla-
ro que isto nao implica, de maneira alguma, cair no relativismo total e
abandonar o curso de ac4o trilhado até agora. Para tanto, necessdrios
motivos mais fortes do que este. Este preco € muito menor do que o fildsofo
tradicional tem de pagar ao tentar explicar o mundo segundo uma perspec-
tiva aprioristicamente absolutista, pois nem tudo se acomodara pacificamen-
te a camisa-de-forca que sua perspectiva traz consigo.

Os fundadores do pragmatismo foram alvo das ctiticas citadas porque
eles mesmos ainda nao tinham percebido todas as conseqtiéncias da pers-
pectiva que adotaram. Em virtude disso, além de utilizarem um vocabul4rio
muito ligado a filosofia tradicional, conservaram alguns dos cacoetes da mes-
ma, O que permutiu o tipo de critica que receberam. A situagdo mudou muito.
porem, na segunda metade do século XX, quando o pragmatismo recebeu
novo alento (em uma perspectiva lingtiistica), com os trabalhos de Wittgenstein,
Quine e Sellars, que foram em seguida retomados por Putnam, Davidson e
norty. Nesta fase, o pragmatismo assumiu sua forma mais amadurecida. Os
ultimos autores citados mais conscientes da necessidade de escoimar o
novo modelo biolégico do conhecimento de todo resquicio ligado ao mode-
lo representacionalista tradicional. Assim, eles predominantemente adotam a
atitude de desconstruir a filosofia tradicional, enfraquecendo suas dicotomias.
fambem enfatizam o tratamento pontual de problemas, evitando propor cons-
trucoes sistematicas mais ambiciosas ®

se isto que apresentei até. agora é verdade, a maior parte das
alirmacoes: de Freitas sobre 0 pragmatismo esto equivocadas. Assim, contra
ele, podemos dizer que: a) a pergunta pelo uso das palavras nao é a pereunta
fundamental do pragmatismo, mas a pergunta que a versao wittgensteiniana
do pragmatismo adota como fundamental; b) o pragmatismo constitui, sim, um
progresso em relacao a perspectiva semantica, porque nos libertou da ilusdo
milenar de que devemos procurar desinteressadamente pela verdade absoluta
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(se, em mais de mil anos, ninguém foi capaz de encontra-la, ja. temos
motivos de sobra para concluir que todas as pretensas formulacoées filosofi-
cas da verdade absoluta nado passam de conjeturas e suspeitar que, ate o
momento, sO podemos mesmo é€ fazer conjeturas); c) a abordagem
wittgensteiniana € radical porque € perfeitamente consistente com a pers-
pectiva pragmatica, a qual é€ radical o suficiente para desmontar as preten-
soes absolutistas da filosofia tradicional; d) o rompimento radical com qual-
quer anseio pelas coisas € condicao sine quad non para superarmos as
dicotomias da filosofia tradicional e obtermos uma visao mais adequada
dos problemas e suas solucées (isto nao significa que temos a obrigacao de
resolver o problema da distin¢ao entre ciéncia e supersticao, mas que, se
desejarmos fazé-lo, este problema sera mais bem resolvido se nao adotar-
mos a posicao absolutista tradicional); e) é perfeitamente possivel, em uma
perspectiva pragmatica, perguntar se uma dada teoria € mais ou menos
adequada do que outra, por que uma dada teoria surgiu antes ou depois de
outra etc. (desde que as teorias pertencam ao mesmo contexto cultural e
que os critérios estabelecidos sejam entendidos falibilisticamente, esta dis-
cussao pode ser feita pelo pragmatista); f) como ja foi mencionado, a cién-
cia pode ser comparada a um jogo (e a comparacao € util); g) o pragmatista
Kuhn pode perfeitamente explicar o status paradigmatico que o livro de
Franklin atingiu por suas sem precedentes (este € um motivo
aceitavel para retificar o conhecimento. Além disso, a perspectiva de Kuhn
nao exige que ele se restrinja a analise dos usos aos quais o livro de Franklin
se prestou);’ h) diferentemente de Kuhn, que sempre se manteve preso a
visao pragmatista, Bloor parece ter-se desviado dela ao declarar-se um
“materialista relativista”; i) nao faz sentido acusar pensadores pragmatistas,
como Winch,’ de que substituiram o anseio pelas coisas por um novo
“anseio pelas credenciais” (o anseio pelas coisas, no caso da filosofia tradi-
cional, aspira a uma explicacdo absolutista, ao passo que o “anseio” pelas
credenciais, se € que Oo ha — coisa de que duvido —, constitui uma mera
hipdOtese retificavel); j) em alguns casos, a discussao sobre o significado das
palavras € relevante, pois ela pode estar contribuindo para o avanco do
conhecimento’” (€ a perspectiva falsificacionista de Popper, absolutizada,
que o leva a defender esta tese aprioristica); |) o erro de Derrida nado esta
em nao adotar uma perspectiva pragmatica ou em nao ser um
wittgensteiniano, mas sim em que, apesar de suas conclusdes apresenta-
rem um elevado teor pragmatista, ele ainda se deixa contaminar pelo mo-
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delo tradicional, elaborando uma verdadeira metafisica da auséncia Csto:
nao quer dizer, contudo, que muitas de suas colocagdes nao possam. inspi-
fat OS pensadores pragmatistas, como acontece, por exemplo, no caso de
Rorty); m) ao basear o conhecimento na experiéncia sensivel, o filésofo
neopositivista esta adotando uma perspectiva fundacionalista (pois a experi-
encia sensivel é adotada como referencial absoluto), mas, ao basear 0 conhe-
cimento no consenso da comunidade, Rorty nao est4 adotando uma outra
forma de fundacionalismo (pois o consenso é pensado como referencia]
telativo — o modelo bioldgico do. conhecimento. permite aquilo que a filoso-
fia tradicional jamais imaginou ser possivel: pensar a partir de um ponto de
referencia contingente sem cair automaticamente no relativismo absoluto):
n) na perspectiva pragmatista, o texto de Monod nao teria o mesmo tragico
destino de Derrida (este destino, conforme indiquei em meu comentario ao
artigo do professor Munz, est previsto para os seguidores norte-americanos
de Derrida. Quanto a estes dois pensadores franceses, 0 que eles dizem pode
e deve ser enfrentado a partir de uma perspectiva pragmatista),

Para terminar, passemos 4 -questio do popperianismo defendido por
prehas, Aqui, sinto-me na obrigacio de manifestar que nao entendi com-

pletamente a assumida por meu colega. Nela, pude perceber ‘uma
certa ambigtiidade que parece ser responsavel até mesmo pelos equivocos
ja discutidos. Por um lado, sem qualquer divida, Freitas se coloca ao. lado
de Popper. Isto pode ser depreendido. a partir das seguintes afirmacédes.
que encontrei disseminadas por seu texto: a) o conhecimento nada tem a
“et com Crengas, anes com a possibilidade de produzir erros e corrigi-los:
b) entender o conhecimento cientifico é entender como teorias determina.
das sao substituidas por teorias melhores com a passagem do tempo (saber
sé a teoria newtoniana faz sentido nao é questao de saber se ela est4 ou
nao ancorada em um conjunto de praticas sociais, mas sim a de saber se ela
corrigiu ou nao alguns erros produzidos anteriormente); c) a explicacio de
coats ~ para o fato de o livro de Franklin sobre a eletricidade ter-se tornado
paracigmatico — € popperiana (ele recorre as suas realizac6es sem prece-
dentes, e nao aos usos do livro); d) quest6es sobre o significado das pala-~
vras sao irrelevantes; e) devemos abandonar qualquer anseio por credenci-
ais (nao ha bases ultimas de validacio do conhecimento).

Estas deixam transparecer todo o objetivismo de Popper, que,
como ja mostrei, € subsididrio de uma concepcao absolutista da razio
ralsificacionista. Contudo, meu colega faz algumas importantes retificacSes na
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doutrina popperiana, como se pode ver pelas afirmacOes que seguem: a) no
precisamos estabelecer uma — no caso, O critério da falseabilidade,
para distinguir a ci€ncia da nao-ciéncia (porque ndo precisamos ter uma idéia
precisa sobre onde termina a ciéncia e onde comeca a supersticao para discu-
lirmos 0 progresso da ciéncia); b) a formulacao de hipGteses falseaveis é muito
mais O procedimento pelo qual o organismo vivo toma conhecimento do am-
biente ao qual tem, necessariamente, de se adaptar do que um critério de
demarcacao entre a ciéncia e outras formas de conhecimento (sic!) c) ao dizer
que a aceitagao de uma teoria nos diz mais sobre os valores aos quais os
cientistas aderem do que sobre os méritos intrinsecos da teoria, Bloor tem
[azao ate certo ponto. Tais teses sao claramente antipopperianas e revelam um
surpreendente viés pragmatista na posicao de Freitas.

isto, certamente, envolve um problema de consisténcia. Se Freitas. quiser
preservar seu credo popperiano original, acho que estara condenado a aban--
donar 0 segundo grupo de teses que assumiu, pois s4o totalmente incompati-
veils com a filosofia de Popper. Para este Ultimo, com efeito, é rizorosamente
necessario que estabelecamos um critério de demarcacao entre a ci€ncia e a
nao-ciéncia. O' objetivo fundamental do estabelecimento de tal critério nao é
pensar O conhecimento do ser humano como ao meio. ambiente por
meio do falsificacionismo; a aceitacao de uma teoria nos diz fAUtO mais sobre
seus meéritos do que sobre os valores dos cientistas que a ela aderem.

Porem, se Freitas quiser manter as teses pragmatistas indicadas, devera,
em nome da consisténcia, abandonar as teses popperianas. Levando em, conta
os criterios atualmente disponiveis para a avaliacao de teorias cientificas, ele
nao podera ficar com os dois grupos de teses. Feitos estes esclarecimentos,
espero, sinceramente, que ele encontre aqui motivos suficientes para perceber
a que vem a abordagem pragmatica do conhecimento, deixando de lado o
problematico objetivismo aprioristico Popperiano e assumindo. integralmente
Os principios pragmatistas que j4 rondam. seu pensamento.

Notas

' Este texto constitui uma réplica a “A que vem uma abordagem. pragmatica do
conhecimento ?” de autoria de meu prezado colega Renan Springer de Freitas.
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Muitas das quest6es que Freitas lista como importantes se incluem aqui, como,
por exemplo, se uma teoria é melhor ou pior do que outra, se duas teorias sao
compativeis ou nao, por que uma teoria surgiu antes ou depois de uma outra
etc. Dependendo das circunstancias, todas elas podem ser perguntadas e
respondidas por um pensador pragmatista. A Unica diferenca esta em que as
respostas obtidas constituirao meras conjeturas sujeitas a correcdo.

Em alguns pontos de seu texto Freitas considera que, se tivéssemos de estabelecer
uma disting¢ao rigorosa entre ciéncia e nao-ciéncia, terlamos de adotar a perspectiva
pragmatica, que seria a Unica capaz de fazé-lo por meio da nocdo de ‘forma de
vida’. Em primeiro lugar, nao temos, forg¢osamente, de estabelecer esta distin¢do.
Esta necessidade surgira em formas de vida especificas. Em segundo, ndo
considero esse condicional verdadeiro: se tivéssemos de estabelecer tal distincdo,
também poderiamos adotar uma perspectiva semantica. Eu tenderia, mesmo, a
inverter este ultimo condicional: 6 quando adotamos uma perspectiva semdntica
que somos conduzidos a estabelecer a mencionada.

Freitas critica também a nocao de “parentesco de familia”, por meio da qual
Wittgenstein relaciona os diversos tipos de jogos. Para ele, a nocdo de parentesco é
um. contra-senso nos marcos de uma perspectiva pragmatica, ja que supde uma
descendéncia comum. Este é outro equivoco a ser esclarecido. A expressdo mais
correta para O que Wittgenstein pretende dizer é ‘semelhanca de familia’. A perspectiva
essencialista tradicional considera que todos os diferentes jogos sao assim chamados
porque tém algo em comum, uma esséncia comum. Contra essa perspectiva,
Wittgenstein considera que os diversos jogos sao assim chamados nao porque tém
uma esséncia comum, mas porque apresentam semelhancas analogas aquelas dos
membros de uma mesma familia: uns tém o mesmo nariz e boca, outros tém o
mesmo nariz e pé, outros tém os mesmos olhos e boca etc. As combinacdes sao
ingmeras. E sao elas que nos autorizam a dizer que determinadas pessoas sdo
membros da mesma familia, mesmo que, consideradas individualmente, nao tenham
todas as propriedades que constituem as caracteristicas marcantes da familia. O
mesmo se aplica aos jogos: eles se assemelham por meio de inGmeras combinacGdes
das propriedades que os caracterizam, mas nenhum deles possui todas essas
propriedades ou algo que pudéssemos chamar a ‘esséncia do jogo’. Desse modo,
contra as expectativas de Freitas, a nocao de ‘semelhanca de familia’ nado constitui
qualquer contra-senso, mas uma genuina alternativa pragmatica a perspectiva
essencialista.
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Elas poderiam, no máximo, constituir diferentes formulações l igadas ao
princípio pragmatista,

Ou seja, a teoria científica faz contato com o mundo apenas em suas fronteiras,
que estão muito distantes do seu cerne principal. Em virtude disso, quando uma
das proposições ligadas à fronteira é falsificada, há uma multiplicidade de
procedimentos lógicos ad hoc, mas perfeitamente aceitáveis, de readaptar O
corpo da teoria de modo a protegê-la da falsificação. A falsificação da teoria não
é o resultado de uma coação lógica que os fatos impõem ao cientista, mas sim O
resultado de uma opção teórica feita por ele.

Renan de Freitas diria que eles são todos popperianos sem o saber. Porém,
reitero aqui que o falibilismo proposto pelos pragmatistas é mais flexível e
funcional do que o de Popper. Como já mostrei, este filósofo ainda se baseia em
um objetivismo extremado, que, ele sim, pressupõe uma forma de racionalidade
absoluta.

À bem da verdade, nem a perspectiva de Wittgenstein, que concentra sua atenção
nos usos das palavras, e não dos livros.

Não pretendo discutir aqui os casos de Latour e Foucault. O primeiro, porque
conheço mui to pouco,  embora a apresentação de suas idéias,  fe i ta por  meu

colega, revele, à primeira vista, uma posição pragmatista. Quanto a Foucault
não sei dizer ao certo se é um pragmatista, Acho seu caso complexo demais para
ser decidido nos limites da presente discussão.

Acredito que é isto que está acontecendo na presente discussão com Freitas
sobre o significado correto do termo pragmatismo,




