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Introducao
Debates e tendéncias na ciéncia

Gostariamos de poder admirar tanto Blake e
Arnold, Nietzsche e Mill, Marx e Baudelaire,
Trotsky e Eliot, Nabokov e Orwell, Esberemos que
algum critico nos mostre como os livros desses
homens podem ser reunidos e formar um belo
MOSAICO.

Richard Rorty

A epigrafe, escolhida depois que o livro ja estava pronto, nos pareceu
perfeitamente adequada ao que tinhamos em mente. Foi tirada de um texto
em que Rorty (1992) fala do ironista: alguém com duvidas permanentes
acerca do préprio vocabulario, com o qual descrevera uma situacao ou de-
senvolvera um argumento instantes atras; que sabe que 0 vocabulario com o
qual construira seu argumento pode subscrever nem dissolver essas du-
vidas; que nao considera seu vocabulario mais proximo da realidade, ou com
maior poder de transcendéncia do que outro; que nao vé a escolha entre
vocabularios como um empreendimento realizado a partir de um
metavocabulario neutro e universal, nem como uma tentativa de lutar contra
as aparéncias que ocultam o real, mas simplesmente como mais um esfor¢o
para inventar oO novo em contraposicao ao velho.,

Para nos, organizadores, € esse o espirito do livro, que surgiu da vonta-
de de expor, por um lado, uma pequena parte de um debate que, embora
antioo, sempre se desdobra em novas formulacdes sobre o estatuto, o meto-
do e a natureza da ciéncia, af incluidas as ciéncias sociais; e por outro, de
apresentar também alguns modos possiveis de fazer ciéncia, em se tratando
de relacdes humanas e sociais.

O livro reine — é dificil evitar a tentacao de classificar as coisas de
forma disciplinar — textos que mesclam filosofia, historia, antropologia, lin-
gilistica, epistemologia, sociologia, literatura: sao fildsofos, historiacores,
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médicos, linguistas, sociologos, antropdlogos. Certamente, cada autor traz um
pouco de cada um e dos Aabitus constitutivos de suas comunidades disciplinares
e profissionais. Assim, eles refletem sobre como a ciéncia vem sendo feita e
pensada como pratica nos campos em que atuam.

A medida que recebiamos os textos, a diversidade entre eles evocou o
fantasma da unidade que, pensavamos de antemdo, ja haviamos éxorcizado.
Sera que apresentariam coeréncia, se colocados juntos.em um mesmo volume?
Foi Luiz Eduardo Soares quem, de certa forma, nos deixou mais a vontade para
reunirmos trabalnos que poderiam parecer dispares entre si, quando, conversan-
do a respeito, ele nos lembrou que nisso poderia consistir justamente a riqueza
da coletanea — a heterogeneidade de discursos possiveis existentes nas ciéncias.
Afinal, de certa forma, essa era nossa inten¢ao inicial, ainda que — talvez nao
muito conscientemente — esperassemos maior convergéncia entre os pontos de
vista caracteristicos de uma certa contemporaneidade discursiva. Foi ai que nos
demos conta da dificuldade de se desfazer da compulsdao pela busca da unidade
como ilusdo positivista.

Procuramos apresentar os textos em uma ordem que possibilite ao leitor
seguir uma certa logica. Na primeira parte do livro, o debate propriamente
filosofico — ja duvidamos em chama-lo epistemoldgico — entre autores que, de
um lado, reivindicam-se herdeiros do projeto iluminista reformado, e de outro,
aqueles que se vinculam a uma abordagem pragmatista do conhecimento. Os
primeiros tem em comum a idéia de que a ciéncia 6 um conhecimento verda-
deiro e, mesmo que admitam seu carater provisOrio, consideram-na um tipo
superior de conhecimento; os outros enxergam a ciéncia como mais uma for-
ma de vida, uma linguagem possivel entre outras linguagens, incomensuraveis
em sua logica interna.

Na segunda parte do livro, a questao da representacao pela linguagem é
retomada, agora nao mais como discussdao sobre os fundamentos da ciéncia, mas
como produtos de pesquisas empiricas realizadas pelos autores ou como atividade
reflexiva sobre sua pratica.

Nao € nossa intencao estabelecer logo de saida uma tipologia tedrica ou
epistemologica, até porque, suspeitamos, com esse procedimento, nao conseguiria-
mos abarcar as nuances, matizes, singularidades dos distintos autores, que 4s vezes,
conforme veremos, transitam em lapsos displicentes — se nos permitem a met4fora —
de um lado para o outro. Com isto queremos dizer que iremos inscrevé-los apenas
provisoriamente, aqui ou ali, dentro de uma corrente ou vertente maior da contenda
que divide universalismo e objetivismo versus relativismo e subjetivismo.



A primeira parte do livro beneficiou-se enormemente da série de pales-
tras — da qual reproduzimos apenas uma — realizadas pelo professor Peter
Munz, da Universidade de Victoria, em Wellington, Nova Zelandia, e comen-
tadas pelos professores Paulo Roberto Margutti Pinto e Renan Springer de
Freitas, no semindrio O Projeto Iluminista e seus Inimigos Naturais, organiza-
do por este Ultimo na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
zonte, durante o segundo semestre de 1996. Nesta primeira parte, pela con-
vergéncia de objeto, incluimos o texto de Cristina Magro.

Embora antiga, a discussdo entre objetivistas e subjetivistas dos mais
diversos matizes nao deixa de ser menos atual. Quisemos, ao expor algumas
de suas versdes, apontar fissuras — no duplo sentido da palavra ~ mesmo
dentro daquilo que constituiriam comunidades epist€micas ou de pensamen-
to, para usarmos imagens desenvolvidas de distintas maneiras por fildsofos e
historiadores da ciéncia como Peirce, Fleck, Kuhn e Apel.

Esse debate inicial apresenta a riqueza de possibilidades que uma
teoria, uma idéia, pode ter, mesmo 4 revelia da intencdo de seu autor
original. Questao sempre lembrada nas ciéncias sociais e que se refere a
interpretacao dos textos, implicando disputas, pelos herdeiros de aleuma
tradi¢ao acerca dos possiveis sentidos dados pelo autor original e as inter-
pretacoes e retraducdes de seus seguidores. O que ha de interessante nisso
€ a referencia obliqua as infinitas possibilidades da acao e do pensamento
humanos de criar - coisas e palavras - e com isso edificar complexos
sistemas sociais, culturais, tedricos.

Os textos apontam para diversas possibilidades sobre o que constitui o*
fazer ciéncia, sobre a linguagem que diferentes cientistas — As vezes, eles
mesmos — usam para falar sobre o mundo e as praticas humanas. Além da
contemporaneidade desses antigos dilemas, nossa intencao é também que os
artigos possam servir como referéncia, ponto de apoio para tantos que se
aventuram pelo campo da producdo de conhecimento em filosofia, ciéncias
sociais e salide.

Falando um pouco do primeiro conjunto de textos, as posicées desen-
volvidas pelos varios autores expdem a diviséo entre neopopperianos e
pragmatistas na comunidade dos investigadores. Em comum, ambas as pers-
pectivas criticam as teses iluministas no seguinte sentido: o conhecimento
cientifico nao conduz infalivelmente a verdade. A aguda diferenca revela-se
sobre O seguinte ponto: possui a ciéncia, objetivamente, privilégio sobre
outras formas de conhecimento? Os primeiros autores, seguindo as sugestdes
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de Popper, buscam fundamentar uma resposta positiva a esta questao, apoian-
do-se em uma teoria da evolucao que atribui ao discurso racional e critico a
capacidade de fazer avancar o conhecimento; os segundos sustentam a tese da
incomensurabilidade das formas de vida e de conhecimento.

Peter Munz, fazendo um breve e sedutor passeio pela histéria das
razoes do Iluminismo, chama a atencao, entre outras coisas, para o proble-
ma da linguagem. Ele espanta-se com o fato de os iluministas terem.aceito
durante tanto tempo — uns Dons duzentos anos — a tese de que a linguagem
é um meio neutro de representacdes de.fatos exteriores a ela, objetivos e
independentes. Nietzsche teria sido o primeiro pensador a abalar radical-
mente tal “confianca na transparéncia da linguagem”, em sua capacidade
de representar, mais ou menos fielmente, o mundo, Ao ensinar que as
palavras e as coisas sao incomensuraveis, ele abalou definitivamente a crenca
do primeiro Iluminismo na potencialidade da linguagem carregar informa-
cOes inequivocas sobre 0 mundo.

Como advogado do projeto iluminista naquilo que ele tem de mais sedu-
tor — a possibilidade de libertacao da tutela e a realizacao da autonomia — .
Munz considera séria e sinceramente essas criticas, que denunciam os limites e
apontam uma certa ingenuidade original — poderiamos com um pouco de
senerosidade ver as coisas assim. Negar a tutela, divina ou tradicional, inclusi-
ve a da tradicao mais elevada da civilizacdo grega, significa contar com a razao
de um sujeito falivel — o errar € humano antes do Iluminismo —, de um indivi-
duo com empostacao empirica que vive numa comunidade e ao mesmo tem-
po € — ou faz de conta que € — um portador tencionado de valores Cuniver-
sais?), Além disso, esse individuo vive cotidianamente o problema dos julga-
mentos morais, ou aquilo que, abusando novamente das metaforas, poderia-
mos descrever através da figura de um péndulo que ora se inclina para o
sentido do dever inexoravel — o imperativo categdérico de Kant — ora para o
sentido do “porque deveria eu fazer algo?” Ou seja, no sentido niilista de
Nietzsche: “ dé-me umd razao que eu te mostrarei, em aleum momento, a teia
de mentiras que acobertam a vontade de poder por tras dessa racionalizacao”.
Finalmente, ha o problema da verdade: como reconhecer algo como verdadei-
ro se as palavras, quando muito, relacionam-se com as coisas de forma obliqua
e indireta, de forma metaforica? Nao seria a propria verdade uma metametafora,
uma nocao caucionafia, para usarmos a expressao de Rorty, uma espécie de
alerta que tem o sentido de evitar o sabidamente falso? Essa ultima nocado
poderia com algum esforco ser atribuida ao proprio Popper.
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Mas sera como advogado do projeto iluminista, e ciente de todas essas
‘circunstancias’ que O oprigam a uma redescricao da sua defesa, que Munz
preferiria que a circunstancia nietzscheana nio se tivesse juntado aos autos o
testemunho de Wittgenstein, especialmente o ponto em que ele declara que
Os participantes de uma forma de vida, além de criadores, sao prisioneiros da
linguagem, Se a prisao da. regra da lingua fosse uma nova forma da tutela,
nacia mais natural para um ‘emancipacionista’ que apelar a uma forma impre-
cisa e incerta da referéncia as coisas. Esse € o sentido de pensar que pode-
mos aprender muito sobre as coisas se tivermos em conta que a referéncia é
obliqua e indireta e que a verdade 6 incerta.

Renan Springer de Freitas alinha-se com Peter Munz no ataque ao que
eles consideram exageros dos pdés-modernos. Contra as tentativas de
relativizacao dos fatos e feitos da ciéncia realizadas por autores como Kuhn.
Bloor, Winch, Latour e Foucault — que adotariam, de diferentes maneiras, o
principio pragmatico de que ciéncia é aquilo que os cientistas fazem — ele
sustenta, juntamente com os objetivistas, a superioridade da ci€éncia como
tipo de conhecimento.

Seguindo as indicagdes de Popper, especialmente na polémica com
Kuhn, Renan Springer de Freitas defende que o conhecimento cientifico nao
tem relacdo com crencas nem com regras de comunidades mais ou menos
circunscritas de cientistas, mas com a possibilidade de produzir erros e supera-
los. A possibilidade da correcao temporal dos erros est4 no limite dessa
no¢ao evolucionaria da ciéncia e € exatamente isso que afirma ao mesmo
tempo sua veracidade e objetividade, ainda que provisoriamente. Nesse sen-
tido, ele nao encontra qualquer dificuldade em identificar maior veracidade
na explicacdao fisiol6gica do adoecer prevalecente na nossa medicina cientt-
fica do que, por exemplo, na explicacao magica da origem das enfermidades
da cultura Zande. Nossa explicacdo, segundo essa perspectiva, é melhor e
sobretudo mais verdadeira apesar de nfo ser infalivel. A abertura de nossas
explicagdes cientificas ao criticismo € ao mesmo tempo pré-condiciio e ga-
rantia de sua maior qualidade epistemolégica em relacdo as explicacées
magicas Ou miticas das culturas tracdicionais. Enquanto Kuhn e, mais radical-
mente, Feyerabend levantariam por aqui o problema da incomensurabilidade.
Renan Springer de Freitas nao vé problemas de comparabilidade entre teorias
crescidas de distintas culturas. A coeréncia das diversas teorias em relacdo
aos fatos e valores que se pretende explicar é considerada como critério
universal de E nesta medida também que ele considera absolu-
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tamente inapropriada a analogia entre ciéncia e jogo. A metafora do jogo é
impropria para a ciéncia, segundo ele, porque anularia os maiores feitos da
ciéncia... normal. A conformidade a regras seria pertinente apenas para os
jogos, a propria evolucao do conhecimento cientifico ja o teria demonstrado
sobejamente. Afinal, grande parte das maiores descobertas cientificas teriam
implicado a transgressao das regras da propria ciéncia normal.

Os textos de Paulo Roberto Margutti Pinto apresentam uma contraposicao
aos dois primeiros autores. Ele parte da divisao na filosofia contemporanea
entre as abordagens semdantica e pragmatica do conhecimento. A primeira,
representacionista e metafisica, almejaria a esséncia Ultima das coisas, com a
concepcao de que a linguagem, para além dela mesma, representaria algo
que existiria externa e objetivamente no mundo. Essa perspectiva, que ele
define como semantica, estaria voltada para a esséncia, para a verdade da
representacao, para a fundamentacao ultima. Por outro lado, a abordagem
pragmatica do conhecimento, a qual ele adere, conceberia a linguagem de
forma instrumental, entendendo o conhecimento como adequacado entre os
seres humanos e 0 meio ambiente. Como conseqliéncia, essa concepcao
buscaria explicagcdes menos ambDiciosas e sobretudo marcadas por um carater
pontual e falibilista.

Na mesma vertente, Cristina Magro afirma que a ciéncia nao passaria de
uma inventiva manufatura humana, contextualizada no tempo e no espago.
A adesao a estética da regularidade e das generalizacOes como forma de
apresentacao de seu produto, bem como a proclamacao da objetividade e da
racionalidade rigoristas como seu método consistiriam sua marca de origem.
Ela insiste no carater arbitrario das nossas distincdes entre quest6es de valor
e quest6es de fato na pesquisa contempordnea, chamando a atencdo para a
natureza parcial e partidaria do trabalho cientifico. Caminhando no limiar
dessas fronteiras que, de uma outra perspectiva, também corresponderiam a
tradicional separacao entre os dominios da moral e da ciéncia, entre o subje-
tivo e o objetivo, Cristina Magro permite trazer a baila o problema da respon-
sabilidade ética dos cientistas. Para ela, a se manter tais dicotomias, pragma-
ticamente irrelevantes, seria entao preciso lembrar que a subjetividade é
constitutiva da objetividade.

Na segunda parte do livro, dois artigos apresentam, a partir de dados
empiricos, aleuns dos modos possiveis de fazer ciéncia, enquanto os outros
dois constituem reflex6es sobre os modos e métodos utilizados nas praticas
cientificas em seus respectivos campos. Se quiséssemos nos ater as origens
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disciplinares desses autores, dirfamos que se trata de dois cientistas sociais e
dois médicos, ainda que, estes ultimos, ao atuarem no vasto e complexo
campo.chamado “satide coletiva”, de certa maneira também tenham se torna-
do cientistas sociais. Subjetividade e narrativas sAo centrais em todos os tex-
tos, OS quais, de uma Ou Outra maneira, revelam como hoje aparecem como
incOmodas as batreiras que se instituiram na trajetoria da ciéncia moderna.
entre os diferentes métodos e campos disciplinares. Ainda que reconhecen-
do novamente o perigo das tipologias redutoras, poderiamos sugerir que os
trés primeiros artigos convergem para a tendéncia pragmAatica, anti-
representacionista, enquanto o ultimo enfatizaria a idéia de um dominio de
objetividade proprio da ciéncia.

Explorando as possibilidades que os métodos e teorias que pertenceriam
ao campo da critica literaria apresentam para o objeto e o projeto teGrico
da sociologia, Luiz Eduardo Soares propde um procedimento para além da
coopera¢ao interdisciplinar e, com isso, avanca no caminho da
daquilo que, como parte de um paradigma da complexidade, Morin cha-
mou de ‘nova transdisciplinaridade’. Lidando com os dilemas determina-
¢ao/imprevisibilidade, necessidade/acaso, unidade/pluralidade, estamos
diante de um mundo de possibilidades em aberto, nao s6 das trajetérias
individuais que se desenrolam nas narrativas dos presididrios entrevistados.
mas também no que se refere as prdéprias possibilidades te6ricas e
epistemologicas das ciéncias sociais. A analise das narrativas, ao recuperar
os movimentos tortuosos e ambivalentes que povoam as experiéncias indi-
viduais, Os motivos conflitantes e as explicacdes alternativas que levaram
ao crime, faz aparecer a pluralidade de mundos morais e a multiplicidade
de personagens constitutivos de um mesmo sujeito — “o novelo que se
apresenta sob a aparéncia da unidade”.

Em direcao similar, o artigo de Maria Isabel Mendes de Almeida aborda
alguns impasses colocados pelo conceito de ‘representacao’ para se analisar
narrativas. Refletindo sobre sua experiéncia como pesquisadora, ela compar-
tilna com o leitor aquilo que sente.como os paradoxos da abordagem do
cientista social. Analisando a subjetividade masculina, percebeu como seu
objeto movimentava-se permanentemente em interacado com ela, o sujeito da
pesquisa. Ou seja, o objeto que pretendia delimitar, s6 podia ser percebido
como relacdo em determinadas situagdes, como interacao entre dois sujeitos:
isso, ao mesmo tempo, apontou-lhe os limites da categoria ‘representacdo’,
por demais aplainadora e simplificadora para captar os matizes da subjetivi-



A ci@énciad e seus impasses

dade em seus diversos momentos. Para ela, os limites e conteGdo de seu
ciscurso sobre a subjetividade masculina foram dados por sua prdpria subje-
tividade pessoal.e de género, que se colocou como “contrapartida comple-
mentar e enriquecedora de seu objeto de investigacao”.

Os dois artigos seguintes tratam do dilema subjetividade/objetividade
no campo das praticas médicas. Luis David Castiel discute as implicacdes da
subjetividade e da singularidade dos sujeitos para as categorias universalizantes.
generalizadoras e pretensamente objetivas construidas pela medicina moder-
na, particularmente a clinica; Ele nega a possibilidade de uma ciéncia
generalizadora sobre o ser humano, pois cada paciente constituiria um cam-
po de incertezas: os casos tendem a ser Uinicos, singulares e as pessoas, bem
como seus modos de adoecimento, variam. O conhecimento sobre o ser
numano seria necessariamente particular e a criatividade, indispensavel no
processo clinico.

Uma das questOes levantadas é que os médicos sao faliveis, nem sem-
pre se pautam pela dita racionalidade l6gico-cientifica. As narrativas — misto
de historias e estOrias — s4o centrais para a pratica e o discurso da clinica.
tanto do ponto de vista do paciente quanto do médico. O diagnéstico e a
prescricao tambem sao construidos nas interacdes por meio de narrativas e o
médico elabora seus procedimentos clinicos na interacao com o paciente, embora
os textos médicos frequentemente descrevam “a medicina como ciéncia, mes-
mo diante da perceptivel incerteza de sua pratica”,

Esses tr€s artigos tratam nao apenas da dimens4o interativa na produ-
¢ao dos fenémenos sociais e humanos — entre os quais as relac6es entre
sujeito e objeto — , mas também do problema da linguagem como ‘represen-
tacao da realidade’. Neste caso, o que esta colocado é a dificuldade dos con-
ceitos cientilicos conseguirem apreender as experiéncias vividas pelos sujei-
tos, captar seus multiplos 4angulos, em uma operacdo que, longe de ser trans-
parente, implica redu¢ées, selecdes, recortes — e reconstrucao em um ‘texto’
elaborado pelo pesquisador.

O trabalho de José Mendes Ribeiro, por outro lado, parte da concepcao
universalista de que ciéncia € o dominio da objetividade, mas uma vez que
nao considera a pratica médica como ciéncia e sim como técnica, ela nao
poderia ser reduzida aos fundamentos da ciéncia — as idéias de certeza e
reprodutibilidade. Na medicina, a singularidade do individuo e de seu adoe-
cer, bem como a subjetividade de cada médico imp6em-se sobre cada situa-
cao. Nesse sentido, as decisOes médicas pertenceriam estritamente ao domi-
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nio da subjetividade, ao mesmo tempo em que se constituiriam na prépria
relacao intersubjetiva. Ainda assim, os médicos tentariam dissolver os ele-
mentos tecnicos mais subjetivos em uma imagem cientifica plena, tendendo
a Ciluir os componentes artisticos e incontrolaveis, nitidos em seus processos
decisorios. Sendo os médicos os intérpretes dos usos que podem fazer da
técnica, a incorpora¢ao da tecnologia 4 pratica médica ampliaria, inclusive, a
alirma¢cao da autonomia do médico e, portanto, da subjetividade, diante de
seu Objeto — o adoecer humano.

Embora a riqueza dos textos aqui reunidos possa sugerir outros des-
dobramentos, de um modo geral, gostariamos de ressaltar que eles revelam
pelo menos duas tendéncias atuais nos discursos da ciéncia ou sobre a
ci€ncia. A primeira constitui a busca de novos métodos e vocabulario por
parte de varios cientistas, visando a construcao de um arcabouco conceitual
que permita, por um lado, integrar elementos — sociais, biol6gicos, psiqui-
cos etc. — que foram separados e até mesmo opostos pelas diferentes disci-
plinas cientificas; e por outro, e como parte do mesmo esforco, que possi-
bilite a rearticulagao tedrica e empirica dos distintos niveis de emergéncia
dos fenOmenos humanos e sociais.

A segunda tendéncia consiste no fato de que, tendo rufdo a idéia de ‘unida-
de da ciéncia’, o conhecimento hoje se apresenta como miltiplas possibilidades
descritivas. Para além dos debates tedricos e tendéncias analiticas, as ci€éncias e
seus metodos, ao perderem a pretensao de revelar certezas de aceitacao univer-
sal e racionalmente inquestionaveis, ja nado deveriam mais propor-se a uma
missao que, em si mesma, reivindicasse, para além do bem e do mal, a condicaio
de legitimar verdades. Isso poderia significar — na perspectiva de Rorty (1992) —
que a ci€ncia se voltasse para aquilo que é€ mais Util e justo para as pessoas,
fazendo com que o problema de sua relacdo com a ética e a politica se colocasse
como um dos pontos centrais da agenda cientifica contemporanea. Nesse caso,
a pertinéncia das praticas cientificas nao deveria, hoje, prescindir de uma discus-
sao sobre o alcance e o sentido de seus produtos.

Jeni Vaitsman e Sdoado Girardi
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1. O convite de Wittgenstein à pós-modernidade

Pe te r  Munz

Durante milênios os seres humanos se organizaram em sociedades cuja
estabilidade se assentava no partilhamento de um sistema de crenças e na
participação em determinados rituais, O ponto importante em relação a estes
sistemas e rituais é que eles tinham de ser diferentes dos sistemas e rituaís
das sociedades vizinhas. Se eram verdadeiros ou úteis não importava. Na
verdade, era vantajoso que tais sistemas e rituais não fossem verdadeiros
nem úteis, porque quanto mais perversos, obscuros, misteriosos e inúteis,
maior a chance de serem diferentes dos sistemas e r i tuais das sociedades

vizinhas e, portanto, poderiam servir como um sinal distintivo para separar
uma sociedade da outra. Em decorrência, as pessoas não estavam interessa-
das em saber se suas crenças eram bem fundadas ou não, Se questioriadas,
poderiam dizer que derivaram suas crenças das palavras de um xamã ou de
um mago, ou das ordens de um deus, ou simplesmente de alguma tradição.
Posto que a falsidade das crenças era mais importante do que sua veracida-
de, as razões pelas quais eram aceitas não importavam. Ao contrário, quanto
mais falsas, mais úteis do ponto de vista social. Havia, evidentemente, um
preço a pagar: uma crença falsa e um ritual inútil tendem a envolver o
desperdício de recursos econômicos valiosos e a má utilização dos recursos
disponíveis. Mas, como nessa época o mundo não era muito densamente
povoado, a habilidade em aproveitar da melhor maneira possível qualquer
vantagem econômica concebível não era uma grande necessidade. Mais im-
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portante, as pessoas estavam: satisfeitas com sua atitude acritica em relacao a
essas Cren¢as e€ rituais. Se alguém, geralmente de uma tribo diferente, pudes-
se questiona-las, isto nao criaria a oportunidade para um argumento, mas sim
para um massacre. Se alguém discorda de vocé, dizia um dos maiores santos
da cristandade, o rei Luis IX (1270), atravesse uma espada nele.

Na verdade, nado devemos ser muito duros com santos como 0 rei Luis.
Havia, afinal de contas, uma desesperada necessidade desta aversido 4 critica.
Para encurtar uma longa hist6ria: os chimpanzés, nossos ancestrais distantes.
mantinham suas sociedades coesas por intermédio de relacées sexuais. O
macho alfa dominava, as fémeas ficavam por perto, e os filhotes, apos aleuns
anos, iam embora, de modo a nao serem vistos novamente. Isto evitava o
incesto e seus efeitos deletérios sobre a hereditariedade. Os individuos dessa
sociedade de primatas mudavam sempre de lugar, de forma a nao haver
nenhuma continuidade. Nao havia por que haver uma continuidade. Nao
havia nenhuma razdo para a ordem social dos primatas ser subscrita por um
sistema cle crencas e alguns rituais. Bastava o habito estritamente utilit4rio de
alimentar-se. Os seres humanos nado tém tanta sorte. Eles tem um cérebro
grande demais para permitir tamanha simplicidade de vida e de sociedade.
O cerebro grande causa a consciéncia, a consciéncia causa a linguagem, a
linguagem fornece palavras como ‘eu’ e do eu’ (egohood), um
senso de ser alguém, diferente do outro e, com este senso, vem a chance de
um comportamento social. Nesse ponto, os lacos sociais tém que ser
estruturados € sustentados por um sistema de crencas que permita a aleuém
saber a que sociedade pertence e quem sao os inimigos. E, uma vez que ha
a necessidade de um sistema de crencas, aparece a necessidade de continui-
dade, de forma que o mesmo sistema de crencas permaneca no mesmo
lugar, e as crian¢as nao tenham de se perder para sempre na floresta, no caso
de esquecerem qual € seu sistema de crencas. Portanto, a aceitacdo acritica
de um sistema de crengas, e mesmo a disposi¢ao de matar por ele, foi uma
necessidade social resultante de um problema criado por um cérebro desne-
cessariamente grande. E por milénios essa atitude foi uma solucdo razoavel-
m e n t e  s a t i s f a t é r i a .

Este feliz (ou infeliz, depende do gosto!) estado de coisas foi posto
abaixo pelo grande periodo que chamamos de Iluminismo — um movimento
intelectual poderoso que se desenvolveu na segunda metade do século XVII
e-no século XVII e culminou na Revolucdo Francesa em 1789. As razdes
para o Iluminismo ter ocorrido nessa época sAo muitas e complexas. Se
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tivesse que resumi-las numa frase, diria que elas tem alguma coisa a ver com
© aumento da populacao no planeta. Quando a populacao é suficientemente
erande para preencher quase todos os espacos, as pessoas sao levadas a se
conhecerem e a se esbarrarem. Elas se esbarravam de forma mais articulada
nas ruas de Paris e de Londres, nos cafés destas e de outras cidades. E, uma
Vez que as pessoas passaram a esbarrar umas nas outras, comecaram a com-
parar e a questionar suas proprias razOes e as razOes dos outros para aceitar
crencas estabelecidas. Este contato mais intenso foi mais notavel no século
XVIII, na Europa ocidental, e, por esta razdo, o Iluminismo dele resultante
poderia também ser chamado de ocidentalizacao. A primeira parte do mun-
do a ser ocidentalizada foi o oeste da Europa. Os europeus ocidentais foram
convidados pelos pensadores mais importantes a examinar as razOes para
acreditar no. que acreditavam (e também no que seus ascendentes acredita-
vam) e a abandonar as crencas insuficientemente bem fundadas. Tal escruti-
nio dos sistemas de crencas levou a um desvencilhamento da cultura tradici-
onal e a movimentos de reforma politica e social, que caminhavam de par
com a reforma do conhecimento tradicional].

A respeito do conceito de ocidentalizacao, cabe assinalar que seria um
e1ro pensar que esta palavra significa que os nao-europeus, especialmente
Os aSiaticos e os africanos, estavam sendo convidados a desistir de sua cultu-
ra local para adotar a cultura do ‘oeste’. Na verdade, as primeiras pessoas a
desistir de sua cultura foram os europeus ocidentais. As primeiras vitimas, se
assim se quiser dizer, da ocidentalizacao foram as pessoas do chamado. ‘oes-
te’. Da Europa ocidental este desvencilhamento da cultura tradicional espa-_
inou-se para o leste da Europa, para Viena e Sado Petersburgo, dai para o sul,
para a Italia, Espanha e Portugal e de 14, finalmente, para as outras partes do
mundo. Mas em todos esses casos, ‘ocidentalizacio’ significou o
desvencilhamento da tradicao e dos costumes locais. Assim, quando se con-
vidam os indios de Maori, Nova Zelandia, a se ocidentalizarem, o que se
pede a eles nao é que substituam sua cultura pela cultura ocidental, mas que
ponham em questado sua cultura da mesma forma que os ocidentais o fizeram
em relacao a deles. Em resumo, orientalizacdo € uma categoria muito dife-
rente de ocidentalizacao. A primeira € conversao ou substituicdo; a segunda
é o desvencilhamento de qualquer sistema de crencas.

A questao €, evidentemente, que bases sao boas o suficiente para se
aceitar alguma crenc¢a ou fazer alguma coisa? Nesses primeiros lampejos de
excitacao e de experimentos, nessa €poca maravilhosa e sem precedentes
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de questionamento das tradigdes, as pessoas nao eram muito exigentes
quanto a saber que bases eram boas o suficiente. Rejeitar as velhas bases
que tinham ‘pes de barro’ e nenhum fundamento sélido ja era considerado
um grande feito.

A titulo de exemplo pode-se citar uma famosa passagem do fildsofo
alemao Immanuel Kant, da segunda metade do século XVIII. Iluminismo, ele
escreveu, € a libertagao do homem da tutela a que se impés. Tutela é a
incapacidade do homem de usar seu entendimento sem ser dirigido por
outro. Esta tutela € auto-imposta quando sua causa reside nao na falta de
razao, mas na falta de resolug¢ao e coragem para usd-la sem que outro a
dirija, Sapere aude ! Tenha coragem para usar sua propria razado! Este é o
lema do Iluminismo.

A esse respeito, cabe, entretanto, fazer algumas consideracées. Em
primeiro lugar, Kant nao foi o primeiro a formular e a praticar o sapere
aude, Esta maxima é subjacente a critica de Copérnico a Ptolomeu, 4 critica
de Galileu as leis do movimento de Aristételes, 4 critica de Voltaire a todas
as leis nao razoaveis e desumanas da sociedade, as reformas administrati-
vas de Pombal em Portugal — para mencionar apenas alguns poucos exem-
plos aleatorios. Em segundo lugar, cabe um comentario sobre 0 termo ‘auto-
Imposi¢ao’. Kant parece pensar que ha algo de proposital e de desnecess4-
rio nessa tutela. Mas, se minhas breves observacdes sobre por que os chim-
panzes nao precisam dessa tutela sao corretas, essa tutela nao é
proposital nem auto-imposta. Ao contrario, durante milénios ela foi fun-
damental. Sem ela, os homens nado poderiam viver em sociedade. Final-
mente — e este sera 0 objeto da presente discussao —, h4 um uso malcuidado
e exageradamente confiante da palavra ‘razao’. Evidentemente, eu argu-
mentaria que nos deixem ousar saber. Que nos deixem a coragem de se-
guir nossa tazao. Ninguém na verdade objetaria a isto. Mas a verdadeira
questao € o que queremos dizer com ‘razdo’. O projeto do Iluminismo
vinha para libertar os homens da tutela, vinha para questionar a autoridade
e, especialmente, a autoridade dos outros. Isto significava que, para esse
projeto, todo ser humano deveria ser deixado a si prdprio e poder contar
apenas Com sua razao ao decidir o que saber, o que fazer e 0 que sentir. O
mundo seria, entao, (com excecdo dos dois ou trés: milhées de anos que o
precederam) povoado por individuos dotados de razdo suficiente para atin-
gir Oo conhecimento e para dizer a si mesmos como se comportar de modo
a se beneficiar sem atrapalhar os outros.
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Desde 0 inicio havia muita falastronice nesse projeto. Nao quero
aqui criticar Kant ou diminuir sua proposta. Considero Kant um dos mai-
ores pensadores de todos os tempos, mas isto nao significa que se deve
aceitar tudo o que ele disse. Para compreendé-lo melhor, é
situa-lo em sua época. Havia, ent4o, excesso de autoridade mas falta de
autoconiian¢a, coragem e seguranca. Naturalmente, Kant pensou que, se
recomendasse oO oposto daquilo a que as pessoas estavam sujeitas, ajuda-
ria a humanidade a trilhar o caminho certo. Foi somente mais tarde, quan-
do o caminho ja tinha sido trilhado por algum tempo, que suas dificulda-
des e defeitos comecaram a aparecer.

Naturalmente, desde o inicio, o projeto do Iluminismo encontrou inimi-
gos. O proprio Kant foi advertido pelas autoridades de Berlim, mas estas
estavam preocupadas com a estabilidade da monarquia prussiana e, portan-
lo, nao estavam agindo de boa-fé, Edmund Burke, na Inglaterra, censurou o
projeto em seu famoso livro sobre a Revolucao Francesa, mas também nao
estava agindo de boa-fé, porque queria, sobretudo, manter a salvo a velha
ordem. Ele estava convencido de que nao poderia haver‘outra e que, sem a
velha ordem, s6 poderia haver anarquia. A hist6ria provou que ele estava
errado, pois os homens tém recursos suficientes para inventar principios
alternativos de ordem social. Depois do rei da Prissia e de Burke vieram os
romanticos, como de Maistre e Chateaubriand, na Franca, Thoreau e Emer-
son, nos Estados Unidos, e Heidegger, na Alemanha, que ensinou que.o mal
maior do Holocausto foi o fato de ele ter ocorrido mecanicamente, isto é,
pela tecnologia moderna que alienou as pessoas de suas capacidades. Por
ultimo, e também menos importantes, vieram os catélicos assustados de nos-
sa propria geracao, como Alasdair MacIntyre, da Brandeis University, e Alan
Bloom, de Chicago, para quem a razdo é idéntica a Aristételes ou a qualquer
outra autoridade sancionada por alguma tradicao. Todas essas pessoas sao
inimigas do projeto do Iluminismo, mas sao inimigas nao-naturais, que criam
historias e nostalgias para justificar e expor sua aversdo a ele.

O meu ponto principal, entretanto, € que além desses inimigos, ha também
Os inimigos naturais. A distingdo é crucial, pois todo organismo tem inimigos
naturais que exploram ou tiram vantagem de suas fraquezas. Desde que nenhum
organismo € perfeito, todo organismo tem inimigos naturais. E, posto que 0 projeto
clo Iluminismo ndo era perfeito, ele também teve, além dos inimigos nao-naturais.
inimigos bastante naturais, os quais tm que ser levados a sério para que o projeto
nao entre em colapso. Quem sdo, entdo, esses inimigos naturais ?
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Os inimigos naturais sao, infelizmente, legiao, mas vou apenas lista-los
e depois destacar um para este artigo. Ha, antes de tudo, o problema da
subjetividade. Se alguém tem que contar apenas com a razao ou com a
observacao, entao esse alguém é um sujeito, € sua observacdo e razdao sao
subjetivas. Se seguimos o projeto do Iluminismo, somos deixados com um
conjunto de julgamentos subjetivos, cada qual relativo a pessoa que faz o
julgamento. Ha, em seguida, o problema do individuo. A relacado entre um
individuo particular e um universal ou uma espécie tem atormentado os
filosofos desde Platao. Em terceiro lugar, ha o problema dos julgamentos
morais. Os advogados do projeto, especialmente Adam Smith, Jeremy Bentham
e Karl Marx, subestimaram cdemais.este problema." E, finalmente, ha o pro-
blema da verdade. Por qualquer padrao e, certamente, pelos padrédes do
projeto do Iluminismo, verdade deveria significar que uma sentenca
corresponde aos fatos, isto €, ao que o mundo é. Mas isto é mais facil de falar
do que de fazer.“ Neste artigo, vou me limitar a uma outra questao, o proble-
ma da linguagem, pois é ele que fortemente colore os demais.

Vale, para isso, retomar o lema da Royal Society da Inglaterra, funda-
da na segunda metade do século XVII. A afirmacdo é nullis in verba e
significa que nao devemos acreditar nas palavras de ninguém, mas somen-
te na observacao, talvez também na razao. Nao ha muito para se discordar
aqui. Quem de fato nao preferiria sua pro6pria observacdo ao testemunho
de outra pessoa cujas credenciais podem nado ser tao impecdveis ? E, se
damos importancia as credenciais, como de fato usualmente damos, o que
constitui uma boa credencial ? Entretanto, um exame mais cuidadoso revela
algo muito duvidoso em relacdo a esse lema, ou seja, nao se deve acreditar
nas palavras de ninguém. Mas o que quer que alguém observe ou quais-
quer que sejam as razoes que alguém tenha para uma crenca, estas razOes
e observacdes tém de ser expressas em palavras. Como — e este é 0 cerne
do problema — pode alguém ter certeza de que as palavras que esta usando
nao estao distorcendo o sentido ou o significado do que esta observando?
O mundo a ser observado consiste em fatos e nado em palavras. Como pode
aleu€m comparar suas palavras com os fatos? Para estar certo de ter feito
uma boa comparacao, é necessario saber primeiro o que os fatos sao. Mas
tal conhecimento tem que ser expresso em palavras. Como é possivel saber
que as palavras sao as corretas? Ha uma regressdo infinita aqui.’

Atualmente, este problema, embora espinhoso, é muito ébvio. Mas é
estranho que os iluministas jamais tenham pensado nele. Ao contrario, acei-
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taram por mais de duzentos anos que ha uma palavra para cada fato e que as
palavras e a linguagem séo um meio neutro que simplesmente reproduz os
ratos tais como eles existem. Tudo o que seria necessario fazer 6 compara-los
corretamente e certificar-se de nao estar usando a palavra ‘elefante’ quando
ha um planeta, ou vice-versa (estou exagerando um pouco a ingenuidade).
Os fundadores da Royal Society nos fins do século XVII, em Londres, esta-
vam de fato cientes desse problema. Eles se empenharam em encontrar um
meio de escrever que fosse pleno, e nao ret6rico, e apropriado aos relatos
cientificos, Seu esfor¢o para estabelecer uma equivaléncia exata entre as
palavras e as coisas foi ridicularizado por Jonathan Swift em sua descricdo da
Academia de Laputa. Swift ridicularizou a idéia de que as palavras s4o0 mera-
mente nomes para as coisas, ao descrever os membros da Academia de
Laputa como pessoas que sempre carregavam as coisas consigo, de forma a
poder se expressar mostrando as coisas ao invés de usar as palavras. Ele
imaginou uma situagao na qual as pessoas teriam de antever tudo o que
teriam de carregar consigo para poder se comunicar. Apesar do sarcasmo de
Swit, essa crenca ingénua de que ha uma palavra para cada fato e de que a
linguagem simplesmente espelha o mundo tem tido uma forte aceitacdo en-
tre nos. Na historia recente da filosofia, na Inglaterra, essa crenca tem sido
patticularmente tenaz. Nao quero dizer com isto que tal crenca nado tem
sido tenaz em outros lugares. Mas em outros paises ela é considerada tao
obvia que sequer € mencionada. Talvez haja algo a ser dito em favor da
estrutura mental inglesa, quando notamos que ao menos os ingleses acham
necessario reiterar essa crenca ingénua de vez em quando e, o que é surpre-
endente, por intermédio de muitas palavras. Ao ouvi-los, em Cambridge e
em Oxford, sempre me perguntava como pode alguém falar sobre a adequa-
¢ao das palavras e examinar o que seria (e o que faria) uma palavra adequa-
da usando palavras. Como eles poderiam saber se as palavras que estavam
usando para falar sobre palavras eram palavras adequadas ?

Examinemos aiguns exemplos dessa ingénua conviccao de que as pala-
vias SAO um meio neutro para descrever observacGées e resultados de racioct-
nios sobre o mundo. Quando, no inicio do século XVII, Bacon propés que os
Estados (Commonwealths) do futuro seriam uma nova Atlanta, ele imaginava
que todas as formas de idolatria haviam desaparecido. Por idolatria entendia
as contusoes ocasionadas por crengas falsas, superstic6es, suposicdes e ge-
neralizacoes vagas. Este modernismo era baseado em pelo menos trés pres-
supostos fundamentais. Em primeiro lugar, o de que ha representacdes em
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nossa consciéncia; em segundo, o de que estas representacdes privadas
podem ser tornadas publicas por meio dos signos apropriados; e, em
terceiro, o de que ha coisas ou eventos no mundo aos quais estas pala-
vias se referem de forma inequivoca. A viabilidade destas trés proposi-
cOes era a garantia de que a imagem que a linguagem fazia do mundo era
verdadeira, nao distorcida nem pela propria linguagem nem pelo sujeito/
mente empenhado em construi-la. Tudo isto podia ser resumido substitu-
indo-se a velha férmula democratica “um homem, um voto” pela férmula
“uma palavra, uma coisa”. Isto porque se apoiava na conviccao de que o
observador, literalmente, nao existia; melhor, que, embora ele obviamen-
te existisse, sua existéncia nao tinha nenhuma consequéncia para suas
observacgoes. O objeto, em outras palavras, teria que ser descrito, e 0 sujei-
to que o descreve por meio de uma linguagem transparente nem precisaria
existir, O projeto do Iluminismo nunca foi diretamente expresso em propo-
sicdes tao cruas, mas nao hesitaria em tom4-las como a f6rmula nido escrita
que sempre lhe esteve subjacente. Mesmo nas ciéncias fisicas, apds o annus
mirabilis, transcorreram mais duzentos anos para que o papel crucial do
observador aparecesse e, mesmo este papel, embora pareca crucial, conti-
nua sem género: nao faz nenhuma diferenca se Schrédinger tinha um gato
ou uma gata, ou se Wigner tinha um amigo ou uma. amiga.

De uma forma nada sofisticada, mas bastante espantosa, Austin, o fa-
moso filosofo de Oxford, escrevendo em nosso prdéprio século, assim se
coloca em.relacao ao tema: “Nosso estoque comum de palavras incorpora
todas as descrigdes que os homens acharam importante estabelecer até hoje
e todas as conex6es que eles acharam importante fazer...” (Austin, 1957:8).
Ainda mais espantosa era a idéia do circulo de Viena de que era possivel
representar o mundo por meio de sentencas protocolares, as quais seriam tao
neutras e tao transparentes a ponto de tornar possivel as palavras espelharem
Oo mundo. Naturalmente, o Iuminismo e a modernidade que ele produziu
tém muito mais facetas do que a fdrmula democratica “uma palavra, um
fato”. Mas esta faceta é responsavel por uma crescente desilusdo com o
modernismo em geral e com o projeto do Iluminismo em particular, e Nietzsche
foi O primeiro pensador critico a dar uma forma precisa a esta desilusdo.

Grosso modo, pode-se afirmar que Nietzsche foi mais radicalmente
emancipatorio do que Marx e Freud. Marx se contentava em suspeitar do
raciocinio do mestre, Freud suspeitava da mente consciente e de suas racio-
mas estava disposto a conceder crédito total ao inconsciente.
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desde que seus apetites pudessem ser identificados. Nietzsche, ao contrario,
achava que o inconsciente era tao suspeito quanto o consciente, e Oo escravo
tao suspeito quanto o mestre. Esta atitude geral determinou a critica especi-
fica da natureza da relacdo entre a linguagem e o mundo. Para Marx e Freud,
as intenc6es do escravo e os impulsos do inconsciente podiam ser descritos
literalmente, Na visdo deles, apenas as taticas do mestre e os deslizes da
mente consciente tinham que ser decodificados. Neste sentido, tanto Marx
quanto Freud pertenciam ao projeto do porque, em Ultima ana-
lise, partilhavam a confianca de que a linguagem pode dar descri¢des literais
e inequivocas de pelo menos algumas coisas, e que as palavras podem, pelo
menos em certos casos, ser um meio transparente. Vale também mencionar
que Saussure, a quem frequentemente se atribui 0 crédito de ser o inventor
do pdés-modernismo, era menos radical do que Nietzsche. Saussure [oi oO
primeiro a chamar a atencao para o fato de que nao ha entre as palavras e as
coisas, entre o significado e o significante, uma correspondéncia de um por
um. Ao contrario, o significado tende a escorregar por baixo do significante,
isto é, o significante, longe de simples e honestamente espelhar os fatos,
tem, ao contrario, o habito de defini-los ou de construi-los. Ele acrescentou
que, sem palavras, todo pensamento € uma massa disforme e indistinta.
Enquanto o projeto do Iluminismo tinha assumido que sao os fatos que
determinam a maneira pela qual nos pensamos sobre eles, Saussure propos
que sao nossas palavras que determinam o modo pelo qual nos pensamos
sobre os fatos. Rorty, em nossos prdprios dias, repetiu esta visao ao propor
que os fatos sao sentencas em forma de coisas. Nietzsche foi mais longe que
o lingiiista suico. Saussure achava que sem palavras ha apenas ‘pensamento’
cadtico, mas ficou para Nietzsche a incumbéncia de descobrir que mesmo
‘com’ palavras nado ha representacdo direta da realidade. Foi ele o primeiro
pensador a questionar radicalmente esta confianca na transparéncia da lin-
suagem. Esta confianca foi um ingrediente essencial ao projeto do Iluminismo,
que a aceitou sem qualquer critica. O pensamento de Nietzsche a este res-
peito apareceu mais claramente em 1873, em seu ensaio On truth and lies
in anon-moral sense.

Nao pode-haver, Nietzsche argumentou, nenhuma descricao adequada
e, muito menos, correta do mundo porque as palavras que se destinam a
expressar uma percepcao e os eventos que presumivelmente causam esta
percepcao pertencem a esferas completamente diferentes. As palavras e as
coisas, Nietzsche explicou, sdo incomensuraveis, e nao ha nenhum modo
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pelo qual as palavras podem prender-se inequivocamente as coisas. Na me-
hor das hipdteses, pode haver uma vacilante — algo que agora
chamariamos de metafora. Toda palavra, ele escreveu, torna-se um conceito
porque nao tem como referit-se exclusivamente a determinada experiéncia
s€ a palavra se referisse exclusivamente a tal experiéncia ou evento, nao
poderia ser utilizada para a comunicacdo. Portanto, temos que pretender que
ela se refira a outras coisas também, para que possamos transform4-la em um
conceito. Mas todo conceito se forma quando equiparamos coisas que nado
sao iguais. Para tomar um exemplo muito simples: a palavra ‘mesa’ é na
verdade um conceito, e nao um nome dado a um objeto que consideramos
ser uma mesa. Sendo um conceito, ela deve-se referir a um grande nimero de
coisas — a mesas grandes, a mesas redondas, a bancos usddos como mesa e
assim por ciante. De qualquer modo, nao ha nenhuma relacao facil e inequi-
voca entre as palavras e as coisas, e nado importa quao obstinadamente pessoas
como Moore, em Cambridge, e Austin, em Oxford, continuem tentando. Dada
a natureza do caso, talvez eles nunca sejam bem-sucedidos. E uma pena que
nenhum deles, nem os integrantes do Circulo de Viena, jamais tenham se
incomodado em ler o ensaio de Nietzsche de 1873. Com estas consideracées e
outras similares, o fildsofo alem4o corretamente minou a contianca do Tuminismo
na linguagem como um meio neutro que carrega consigo informacdo inequi-
voca € sem ambiguidades sobre o mundo. Ao contrario, ele argeumentou, “ver-
dades sao ilusOes que se esqueceram de ser ilusdes. Elas sio metaforas que
ficaram esgotadas e drenadas de sua forcga sensual. Toda linguagem é metaf6-
rica, embora em muitos casos isto seja esquecido, A referéncia é sempre obli-
qua, nunca direta. Mallarmé ilustra particularmente bem este ponto: uma me-
latora passa a existir, ele escreveu, “quando um objeto é evocado passo a
passo para mostrar o tom de um estado da mente” (Hoffmann, 1987:122). Por
estas razoes, tanto Nietzsche quanto Mallarmé tornaram-se os inimigos naturais
do projeto do Iluminismo.

Como seria de esperar, os proponentes do Iluminismo, e outros mo-
dernistas, nunca se incomodaram com tais objegdes. Com ou sem referéncia
direta a Nietzsche, os fil6sofos continuaram a justificar sua crenca na transpa-
rencia da linguagem examinando a nocio de referéncia em incontaveis for-
mas diferentes, de Frege, no fim do século XIX, a Dummet, em nossos pr6-
prios dias. Nao ha exagero em dizer que a referéncia é considerada a mais
refinada e esotérica quest4o da filosofia, reservada a verdadeiros virtuoses.
se nos lembrarmos dos incisivos e demolidores argumentos de Nietzsche
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nao € nenhuma surpresa descobrir que, finalmente, Stephen Schiffer (1988).
um destes virtuoses, jogou a toalha e admitiu que uma explicacao para a
referéncia € impossivel. Mas Schiffer e muitos outros que tém admitido esse
impasse nao se equiparam a Nietzsche — eles simplesmente admitem que nio
sao inteligentes o suliciente para encontrar uma solucdo para o problema da
refer€ncia. Nao admitem que nao pode haver tal solucdo porque o fendmeno
usualmente conhecido como ‘referéncia’ nao existe._Em sua perspectiva, mes-
mo as metaforas se referem a alguma coisa, embora por meio do estado total-
mente subjetivo da mente do falante. Para ser mais cuidadoso, Nietzsche, mui-
to provavelmente, diria que uma metafora, na verdade, nado se refere a nada.
porque suas diferentes partes dao significado umas as outras, ao invés de
conferirem significado a alguma coisa situada do lado de fora. Rosa significa
amor na medida em que amor significa rosa. A relacao é reversivel, e a coisa
referida nao entra realmente na equacao. Esta natureza da metafora e os usos
infinitamente delicados aos quais ela se presta sao belamente ilustrados num
filme italiano recente, Il postino, no qual o grande poeta chileno Pablo Neruda
desempenha o papel de professor de metaforas.

E o bastante para Nietzsche, o inimigo natural e justificavel do projeto.
Para entender como se perdeu o controle sobre esta inimizade a ponto de ela
degenerar no pos-modernismo de Foucault, Rorty e Derrida, convém ofere-
cer uma reconstru¢ao ideal, ao invés de realista, da hist6ria do pensamento.
Vou me concentrar no segundo Wittgenstein, cuja Philosophical Investigations
se situa no limite entre Nietzsche e Derrida, entre o projeto do modernismo
€ O pos-modernismo. O termo ‘ideal’ é aqui usado porque é provavel que
Wittgenstein nunca tenha lido Nietzsche (Wittgenstein foi umas das pessoas
mais mal lidas que ja conheci). Ao contrario dos modernistas, o fil6sofo
austriaco tomou a sério a critica e a inimizade de Nietzsche ao projeto do
[luminismo. Enquanto em seu primeiro trabalho famoso, o Tractatus, ele
linha dado uma expressao quase classica aos pressupostos sobre a lingua-
gem do projeto, nos anos 30, Wittgenstein deu uma completa reviravolta.
Desenvolveu, entao, uma visao sobre o papel da linguagem e sobre o signi-
do que falamos que, se aceita, comprometeria seriamente todo o pro-
jeto do Huminismo.

Penso que foi a insist€ncia de Wittgenstein em ignorar o significado da
evolucao Oo que o predispds a essa reviravolta. Qualquer leitor da volumosa
literatura do Iluminismo vai notar que todo autor, de um modo ou de outro.
Opera com as nogdes de desenvolvimento e progresso, isto é, de aleuma
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forma de evolucao. Para qualquer desses autores, a ignorancia resulta da
tutela, e esta condicao veio, no curso da histG6ria, a ser finalmente substituida
pelo projeto do Huminismo, que a rejeitou. Tal visao da histéria é um ingre-
diente essencial do projeto e nao precisa estar necessariamente alinhada ao
darwinismo, embora esta fosse a tinica teoria do desenvolvimento histé6rico
viavel nos tempos de Wittgenstein, e ele fez pronunciamentos contundentes
contra ela. Ele se opds a Darwin porque nado é possivel observar como a
especiacao realmente ocorreu. Introduziu, entéao, a nogao de que as regras
determinantes do uso da linguagem emergéncias espontaneas. Nocio
esta que € absolutamente incompativel com qualquer teoria do desenvolvi-
mento. Ao contrario: em todas as teorias de desenvolvimento, tudo tem uma
origem. Desta forma, Wittgenstein voltou-se contra um dos ingredientes mais
essenciais do projeto do Iluminismo.

O segundo Wittgenstein acabou reformulando a critica de Nietzsche.
Esta retormulacao era compativel com a critica original, mas foi explorada.
de forma exagerada, por Derrida a ponto de se converter em uma ideologia.
E € nesta forma ideoldgica que se tornou a base do pds-modernismo.

Nietzsche tinha observado que as palavras e as coisas eram “desiguais”
€ que por esta razao a formula modernista “uma palavra, um fato” nao pode-
ria se sustentar e muito menos estabelecer que o significado das palavras
aparece quando apontamos para as coisas a que nos referimos. Wittgenstein
reformulou esta idéia ao propor que o significado, das palavras nao depende
nem daquilo a que a palavra se refere, nem das intencdes do autor. Examine-
mos cada um desses argumentos.

Primeiro, a recusa em aceitar que o significado resulta da referéncia ou.
como Wittgenstein mesmo disse, de definicao ostensiva. Se resultasse, ele
dizia, as coisas referidas teriam que ser nomeadas ou designadas por uma
palavra antes que qualquer referéncia a estas coisas por meio da palavra
pudesse aparecer. Nomear as coisas levaria entao a uma regressao infinita
porque teriamos sempre que estabelecer o significado da palavra que usa-
mos pata nomear a coisa referida pela primeira palavra e assim por diante.
Para estabelecer que o significado da palavra ‘mesa’ depende de nosso reco-
nhecimento de que esta palavra se refere a um objeto, terfamos que ter um
nome para este objeto e chamd4-lo de ‘mesa’. Ent4o estariamos andando em
circulos. Em resumo, referir envolve comparar palavras com palavras, e nao
palavras com coisas. Em outros termos, Wittgenstein disse que niio podemos
nos colocar atras da linguagem, isto é, nado podemos prender palavras a
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coisas. SO podemos comparar uma palavra com outra palavra. O contetdo
deste argumento nao vai, na verdade, além do que Nietzsche ja tinha dito,
mas, seja propositadamente, seja por acidente, a reformulacao mudou a én-
fase da critica de Nietzsche.

Passemos agora a recusa de Wittgenstein em aceitar que o significado
depende da intencao do autor: 0 que estava de certo modo subentendido na
idéia de que nao nos podemos colocar atras da linguagem. Esta segunda
recusa consistia em alirmar que nao é possivel estabelecer o significado de
uma senten¢a ou de um texto descobrindo o que o autor tinha em mente ao
dizer Oo que disse ou ao escrever O que escreveu. Porque, se fosse possivel,
seria necessario fazé-lo utilizando muitas palavras, isto é, seria necessario
formular outra sentenca e alegar que ela se refere as intenc6es do autor. Esta
conclusdo é, como ja afirmamos, subentendida na afirmaciio de Wittgenstein
de que, desde que nao podemos nos colocar atras da linguagem, significados
nao podem ser detfinidos. ostensivamente, isto é, apontando-se para o objeto
ou evento a que a palavra presumivelmente se refere. Tal raciocinio aplica-
se tanto para cadeiras quanto para intengdes, pois apontar um objeto iria
pressupor que temos o objeto para o qual estamos apontando representado
na mente — e isto requereria outra defini¢cao ostensiva e, assim, ad infinitum.
O resultado deste raciocinio é que a linguagem nao pode derivar seu signifi-
cado nem das intengdes de quem fala, nem dos objetos aos quais se refere.
Na medida em que a linguagem tem algum significado, este resulta do fato
de que esta linguagem é um sistema fechado.*

Para Nietzsche, a referéncia ao mundo so podia ser feita por meio de
metaforas, e se esta referéncia por um lado era obliqua, por outro, era dotada
de forga sensual. Em decorréncia, ela compensava, por sua sugestividade
poética, sua incapacidade de prover descricées literais. A énfase na “forca
sensual” incluia os sentimentos subjetivos e as caracteristicas do mundo refe-
tido. Porém na formulacao de Wittgenstein — de que nado é possivel nos
colocarmos atras da linguagem, mas apenas compararmos uma palavra com
outras palavras, e sentencas com oOutras sentencas — este potencial das meta-
foras ficou perdido, varrido para debaixo do tapete, ou relegado a uma re-
giao passivel de ser esquecida. Isto nao significa que 0 proprio Wittgenstein,
quando em dificuldades, nao fosse capaz de recorrer a metdforas. Em seu
Philosophical Investigations, por exemplo, ele falou do “eco de um pensa-
mento sobre a maneira de ver as coisas” (p.212). Nao obstante, Wittgenstein,
como Nietzsche, era um racionalista modernista convicto. Nao partilhava de
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qualquer ideologia ou movimento que envolvesse proposi¢coes politica ou
emocionalmente motivadas, Sempre insistiu, portanto, em que as proposi-
coes da ldgica, embora fossem tautologias, eram Oo maximo que o pensa-
mento filosdfico poderia produzir (MicGuiness, 1990). Da mesma forma,
sempre sustentou que o produto final do pensamento filosdfico nao é mais
do que a totalidade das proposic6es elementares, que a ciéncia deveria
aceitar sem provas adicionais (McGuiness, 1990). Tais afirmacdes eram, na
verdade, uma forma de automutilacao voluntaria. Wittgenstein era um pen-
sador que nao podia tolerar incerteza e falta de clareza e, quando percebeu
que a clareza nao poderia fazer parte do uso da linguagem, restringiu seve-
ramente OS usos aos quais pelo menos a linguagem filoséfica deveria se
sujeitar. Isto incluia apenas as tautologias da logica e da matematica. Mes-
mo assim, Wittgenstein sabia e frequentemente afirmava que eram os esta-
dos subjetivos da mente o que.realmente importava em nossas vidas. Se
raciocinarmos apenas:‘em termos de descricoes literais, temos que concor-
dar que estes estados sao indescritiveis e, portanto, inefaveis. Mas, infeliz-
mente, Wittgenstein nunca considerou a possibilidade de se valer do po-
tencial das metaforas para torna-los, ainda que de uma forma indireta, nao-
literais, descritiveis (e/ffable). Por esta razao, o modernismo de Wittgenstein
O manteve afastado da psicologia. Por seus critérios de conhecimento, sen-
tencas psicolégicas teriam de ser excluidas.

Mas entao vieram os problemas que acabaram por conduzir ao pds-
modernismo. A exemplo de Nietzsche, Wittgenstein permaneceu firmemente
dentro dos limites da modernidade. Odiava a cultura vienense de equivocos.
e double entendres, de ambiguidades e alusGes, ta0 bem descritas por Musil,
em O Homem sem Qualidades, e por Schorske, em Viena Fin-de-Siécle —
todas as confusdes tao necessarias a sobrevivéncia dos tracos multiculturais e
disparatados do império de Habsburg (Munz, 1987a). Mas, diferentemente
do homem sem qualidades de Musil, Wittgenstein nao estava preocupado
com a sobrevivéncia daquele império. Ao contrario, para restringir-se ao
ambito do modernismo racional, o fildsofo tinha que oferecer uma explica-
cao sobre como, por que e que sentencas sdo significativas. Dado que o
pressuposto modernista de que sao significativas porque se referem a algu-
ma coisa se mostrou deficiente, Wittgenstein tinha que prover uma explica-
cao diferente, isto €, nao-modernista. Apresentou entao a explicacado de que
o significado de uma sentenca é.determinado pelas regras correntes em qual-
quer comunidade linguistica ou em qualquer Lebensform particular. Ha, na
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verdade, muito para ser dito em favor desta explicacdo, porque até nosso
entendimento de metaforas, e sobretudo de sentencas mais simples, depen-
de de regras estabelecidas. Metaforas sao formadas violando-se estas regras.
mas, s€ as regras nao fossem conhecidas, uma metdfora nao poderia ser
percebida como alguma coisa que as violou e entio seria equivocadamente
tomada como uma descricao literal, embora sem significado, isto 6, sem
referencia. A explicacdo alternativa de Wittgenstein sobre a forma pela qual
O discufso consegue ter algum significado nao é nem insensata nem irracio-
nal e se impds a Wittgenstein na medida em que ele estava de acordo com a
observacao de Nietzsche de que as palavras e as coisas eram “desiguais”.
Esta proposta tambem se auto-recomendava porque, por nao ser capaz de
levar em conta a ubiqtiidade das metdforas, era o tinico meio seguro de
impedir seu emprego. Mas, neste ato de elevar qualquer comunidade de
discurso, ou jogo de linguagem, ou Lebensform, a condicio de tinico e ulti-
mo arbitro do significado, podemos ver como a reformulacdo de Wittgenstein
da idéia de Nietzsche estava a um passo das idéias irracionais e insensatas do
pos-modernismo — 0 que foi feito por Foucault, Derrida e outros. Depois que
Wittgenstein atingiu o ponto maximo, essa queda vertiginosa, que é a ideolo-
gia clo pos-modernismo, era mais do que provavel.

Cabe salientar que as idéias basicas da filosofia de Wittgenstein anteci-
param as tres platatormas do pds-modernismo de Derrida. Em primeiro lu-
gar, Wittgenstein ensinou que nao pode haver definicdo ostensiva do signifi-
cado, isto €, que o significado nao deriva dos referentes das palavras. Em
Derrida isto se transformou na férmula pretensiosa de que as pessoas que
acreditam que 0 significado depende da referéncia sio cativas da “metafisica
da presenca”, isto €, acreditam, falsamente, que ha alguma coisa presente a
qual as palavras podem se referir. Em segundo lugar, Wittgenstein ensinou
que os significados ndo podem ser determinados examinando-se as inten-
¢oes dos autores dos textos. Em Derrida isto reaparece como a formula,
cunhacda por Barthes, de que o autor esté morto. Finalmente, Wittgenstein
ensinou que em toda comunidade de discurso ha regras que sido leis sobre
elas proprias. Em Derrida isto reaparece como o epigrama “nao ha nada fora
do texto”. Posto que estas trés proposicdes sao interdependentes, vou expli-
car Oo que Derrida tem feito delas sem me preocupar em distingui-las.

A conclusao de Wittgenstein de que o significado nao pode ser definido
ostensivamente e, muito menos, em termos da intengao do autor, e que
deriva da obedi€éncia a regras de discurso em vigor foi prontamente reformulada
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por Derrida, transformando-se na idéia de que, quando confrontamos um
texto, dado que seu autor “esta morto” (uma inteligente realirmacao. da
observacao de Wittgenstein de que o significado nao pode ser definido em
termos da intencdo do autor), nao temos outra escolha a nao ser interpreta-lo
exclusivamente em termos dos significados definidos pelas relacdes que suas
diferentes partes estabelecem umas com as outras. De acordo com Derrida,
os textos flutuam livremente, nao sao propriedades de ninguém, e nem mesmo
o autor pode ter monopdlio sobre seu significado. E desnecessario acrescentat
que mesmo os autores vivos sdo considerados mortos. O resto depende de
uma reformulacdo da sugestao de Wittgenstein de que, se o significado das
sentencas nado resulta das coisas a que se refere, sO pode resultar da obediéncia
a regras prevalecentes. Em vez de apontar para “regras”, Derrida sustenta
que o significado é€ uma funcao das relagdes entre representacdes, ao inves
de exprimir uma relacao entre representacdes e coisas representadas. Esta
pequena mudanca de énfase poderia ter soado tnocente o bastante para
Wittgenstein, e certamente estaria em acordo com a rejeicao da possibilidacde
de estabelecer qualquer significado por meio da definicao ostensiva. Deixou,
entretanto, de ser inocente quando Derrida acrescentou que estas relacdes

nao dependiam de regras que pudessem ser conhecidas. A mudanca de
Eénfase de: Derrida mudou a teoria de significado de Wittgenstein. Para
Wittgenstein, as regras eram conhecidas, embora apenas para os membros
da comunidade de discurso, ao passo que as intencOes do autor do texto —
podendo ou nao ser verificadas — nao tinham qualquer consequéncia para
seu significado. As regras, elas mesmas, diferem de comunidade para
comunidade e sao o resultado de emergéncia espontanea, sendo portanto
imprediziveis e nao-criticaveis.

‘Derrida levou este argumento a um certo exagero. Enquanto Wittgenstein
tinha afirmado que as regras em si mesmas nao podem ser criticadas porque
cada comunidade faz suas proprias regras, Derrida pensa que nem mesmo as
regras importam e propds que quaisquer que sejam as regras, elas nao
determinam o significado do texto mais do que o fariam as intengdes do
autor. Em decorréncia, o texto deveria se sujeitar ao que chamou de
desconstrucao: seu significado pode ser aferido a partir das relagdes entre as
partes. Tal significado difere marcadamente daquele que aparece aos olhos
de um leitor ou ouvinte inocente, que esta sempre disposto a se perguntar a
que os textos se referem e oO que o autor tinha em mente. Os
desconstrucionistas, entretanto, caem em uma armadilha que eles mesmo
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construiram. Em teoria, a desconstrucao de um texto € um experimento muito
interessante, pois envolve descobrir o que as palavras podem significar
desafiando intencdes autorais. As palavras, de fato, tém significados que
derivam de sua relacdo com outras palavras e que nem sempre sao 6bvios
para seu autor. Isto € verdade especialmente quando um texto é lido por
alouém que pertence a outra cultura, embora também seja o caso quando as
experiéncias privadas de quem ouve ou lé sao diferentes das experiéncias
privadas de quem fala ou escreve. Para levar tal experimento a bom termo,
entretanto, € necessario haver um consenso de que pelo menos O significado
de uma das palavras a ser comparada com as outras € estavel. Mas a
possibilidade deste consenso minimo é expressamente rejeitada pela afirmacao
dos desconstrucionistas Ge que isto seria uma falacia logocéntrica: Se alguém
acredita — eles arsumentam — que qualquer palavra tem. um significado estavel,
este alouém esta falando racionailmente e atribuindo a razao um status especial
que ela nao merece. Entao — eles afirmam — qualquer emprego de tal
racionalidade é uma falacia, e, nesse caso, a falacia logocéntrica. Se, como os
desconstrucionistas genuinos sustentam, todas as palavras mudam seu
significado incessantemente, nada muito importante pode ser revelado por
meio das tentativas de determinar o significado de qualquer palavra ou
expressao relacionando-a com o resto do texto. Qualquer
desconstrucdes, nesse caso, seria como andar na areia movedica — um discurso
intermindvel e confuso sobre nada em particular. E digno de nota que Richard
Rorty, um dos mais importantes pdés-modernistas dos Estados Unidos,
recomenda tais convetsas interminaveis sobre nada em particular (tais como
sua “conversacao da humanidade”), uma forma de kibitzing, como ele gosta
de dizer, como a mais elevada atividade filosdfica que pode existir.?

Quando o significado superficial € desconstruido, ha sempre lugar para
interpretacdes sobre as relacOes entre suas partes. Todos os exercicios em
desconstrucao acabam sendo pobres e decepcionantes, porque usualmente
nao revelam nada além do que um leitor inocente suspeitaria ter sido a
verdadeira intencao do autor. Lendo, por exemplo, o 7riumpbh of Life, de
Shelley, no qual ha muita conversa sobre “agua” e “rasura”, nao 6 necessario
set um virtuoso em desconstrucao para notar que Shelley esta pensando no
carater indeterminado e provisorio tanto dos sentidos figurativo e literal quanto
da propria vida. O significado superficial nao é tao. diferente do significado
profundo e, no evento, a desconstrucao nao mostra nada além daquilo que
vem aos nossos olhos, isto €, que tanto quanto o proprio Derrida, Shelley
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estava incerta sobre significados determinados e absolutos. Tudo o que se
requer nesse caso € que se perceba o significado que Shelley atribuiu, e nao
ha nenhuma necessidade de descrever esta operacdo, como Paul de Man tio
pretensiosamente o faz, como “Shelley desfigurada”.°

Uma das tramas de Derrida vem diretamente de Nietzsche e nao deve
nada a Wittgenstein. A critica mordaz ‘do fil6sofo alemao 4 crenca de que ha
uma palavra para cada fato foi ingenuamente repetida por Derrida em sua
insistencia em que toda palavra que usamos deve ser colocada sous rature.
Precisa-se da palavra, Derrida observou, mas, como ela niio se refere a um
tato detectavel, nem revela a intencao de seu autor, tem que ser primeiro
esciita e depois riscada. Ha naturalmente um modo bem mais rapido e ele-
gante de mostrar que uma express4o é simplesmente uma palavra ao invés
de representar um fato. Nds a colocamos entre aspas. Assim, quando digo
que estou em Belo Horizonte, quero dizer que de fato estou em Belo Hoti-
zonte; mas quando digo que estou em “Belo Horizonte”, estou-me referindo
a palavra e, por tudo o que sei, devo estar em outro lugar. Por mais que isto
seja verdade, gostaria de poder tomar Derrida por suas proprias palavras e
colocar todos os seus escritos sous rature, isto é, simplesmente rabisc4-los e,
s€ isto nao for possivel, coloca-los entre aspas. Isto nao vai salvar o planeta,
mas provavelmente o tornara um lugar um pouco melhor para se viver e se
conversat sobre ele.

kesta, entretanto, uma ultima questao. Considerando que o pés-mo-
dernismo.de Derrida e seus seguidores é um exagero que reduz a um
absurdo a critica valida de Nietzsche ao projeto do Iluminismo, por que ele
encontra tamanho e tao avido séquito de seguidores ? Bertrand Russel afir-
mou que nao ha tolice que mais cedo ou mais.tarde nao seja cometida por
alguém. Suspeito que, infelizmente, ele tinha razio. Mas aqui estamos di-
ante de uma tolice que tem sido cometida nao apenas por alguém, mas por
milhares de pessoas que parecem ser inteligentes. Como explicar esse po-
der de atrair tantos seguidores ?

Penso que isso se deve ao fato de os exageros insensatos de Derrida
serem ideologicamente palataveis. Se ha uma razo ideolégica ao invés de
racional para uma postura intelectual, deve-se perguntar quem est4 propen-
so a se beneficiar dessa ideologia. Marx dizia que a burguesia se beneficia da
religiao porque a religiao torna a classe trabalhadora mais facilmente
intluenciavel. Os nazistas na Alemanha foram claramente os benefici4rios
da ideologia de sua superioridade racial. Quem sido ento os beneficidrios do
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pds-modernismo de Derrida ? Na verdade, ninguém se beneficia. Mas por que
uma ideologia que nao beneficia ninguém € tao amplamente propagada ? A
resposta que eu gostaria de sugerir € que 0 insensato exagero wittgensteiniano
de Derrida parece ser um apoio adequado para muitas posicSes que sao
caras ao projeto do Iluminismo. Convém relembrar aqui o mais importante
do projeto. Ele concedia plenos poderes aos individuos e, por extens4o, aos
pontos de vista subjetivos a partir dos quais eles falavam ou observavam. E,
se tudo o que era tido como verdade era assim visto de uma perspectiva
especial — o ponto de vista subjetivo do falante ou do observador ~, conse-
quentemente tudo o que estava sendo dito era relativo a esse falante ou
observador individual. Isto pode ser resumido afirmando-se que o individu-
alismo e tudo o que ele implica — subjetivismo e relativismo — eram o valor
central do projeto do Iluminismo. Basta relembrar Kant: o Jluminismo existia
para livrar os individuos da tutela, isto €, para lhes conceder plenos poderes.
Feitas estas consideracdes, fica claro que os exageros insensatos s4o um
suporte ideologico precisamente para aqueles valores de individualismo e
subjetivismo e para o resultante relativismo. Se o autor de um texto esta
morto, e nao ha nada fora do texto a que ele deve se referir, entao cada
individuo esta plenamente autorizado a fazer de qualquer texto o que quiser.
O que poderia ser uma melhor realizacao do projeto do Iluminismo ?

Embora nao conheca nenhum texto de Derrida sobre o Iluminismo, nao
me surpreenderia se ele dissesse que sozinho realizou, finalmente, o que o
[luminismo tinha prometido. Concordo que o apelo emocional e ideoldgico
é enorme. Em uma era em que todos lutamos por igualdade — econdmica, de
sexo, de racas —; em uma era em que somos contra a opressao e o imperia-
lismo, e em que pretendemos proteger as culturas contra o avanco de forcas
globais, como a economia de mercado e o consumismo, o que poderia ser
mais atraente do que uma filosofia que insiste na igualdade de todos os
textos e de todos os intérpretes ?

Examinemos alguns exemplos de como a atitude de Derrida em
as palavtas promove a liberdade total e autoriza todo individuo sob o sol a
falar € a pensar O que quiser — acima de criticas e do alcance de qualquer
critério de julgamento. O critico literario americano Edward Said escreveu
recentemente que o livro Mansfield Park de Jane Austen é€ sobre a escravi-
dao. Talvez seja verdade que o dono do Mansfield Park tivesse escravos nas
Antilhas, de onde vinha seu dinheiro, mas 0 livro no versa sobre a escraviddo,
da mesma forma que Catch 22, de Joseph Heller, nao versa sobre o Iraque,
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apesar de vir do Iraque o combustivel utilizado pelos avides da Il Guerra
Mundial. Da mesma forma, Terence Hawke, um prdéspero mestre inglés do
pos-modernismo, sustenta que King Lear é sobre o desemprego, isto 6, o
desemprego dos reis ! Suponho que brevemente vamos ouvir falar de alguém
que tenha explicado que Don Ouixote versa sobre o envenenamento de com}-
da, porque, em.razao de Don Quixote ter brigado com os moinhos de vento,
pode ter havido alguma na farinha de milho. Espero ter sido
claro: nos marcos da visio pds-moderna de que’as palavras nado se referem
as coisas, mas sao livremente construidas e usadas, nao pode haver resposta
pata os Saids e Terence Hawkes do mundo pds-moderno, nao importa quantos
disparates eles venham a falar e a escrever.

Para concluir, apresento resumidamente, alguns argumentos para evi-
denciar que seria um engano grosseiro acreditar que Derrida realizou o
que o Iluminismo prometeu. O tipo de igualdade que Derrida representa
€ ‘autoderrotante’, Se cada um pode fazer de qualquer texto o que quiser
€ se nao ha nada fora do texto para julgar sua veracidade, entZo cada um
pode construir qualquer texto e interpreta-lo da forma que quiser. Al-
guem pode construir um texto de superioridade racial, outro pode cons-
truir um texto para libertar as mulheres do regime patriarcal, outro pode
construir um texto para manter as mulheres sob 0 controle dos homens e
assim por diante. Em resumo, os exageros p6s-modernos de Derrida nao
servem ao projeto do Iluminismo de forma alguma. Ao contrario, esse
autor o derrota ao permitir 4s pessoas torpes e mal-intencionadas exata-
mente a mesma liberdade que reivindica para pessoas de boas intencdes
e de padrées morais elevados. Por Ultimo, ao estabelecer a igualdade de
todos os textos e a igualdade de todos os intérpretes desses textos, os
exageros de Derrida varrem a distingao entre ciéncia e supersticao. E a
eliminacao desta distin¢ao nao era certamente parte do projeto do
[luminismo, embora a nocdo de igualdade o fosse.
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“Tradução: Renan Springer de Freitas

Veja-se a respeito, P. Munz, A evolução das culturas, Teoria e Sociedade, 1:51-73,
1997 (NT.).

Trato desse problema em Philosobhical Darwinism (1993).

A anedota de Noé e o elefante ilustra bem esse ponto. Consta que Noé tinha
uma lista completa dos animais que iriam entrar em sua arca. Chegou a vez do
elefante, mas o nome “elefante” não constava da lista. Noé nunca tinha visto um
animal como aquele, sequer sabia que aquele animal existia e precisava nomeá-
lo para incluí-lo na lista. Então ele pensou: “este animal parece um elefante”, e
O nomeou “elefante”.

Os problemas relativos à idéia de sistemas fechados são discutidos em Our
Knowledge of the Growth of Knowledge (Munz, 1985).
Veja-se, a respeito, Munz, 1987b (N. T.).

Ver Bloom, 1979.

Referências bibliográficas

AUSTIN, J. L. A plea for excuses. Proceedings of the Aristotelian society. New Series,
57: 1-30, 1956-1957.

BLOOM, H. Deconstruction and Criticism. New York: Continuum Pub. Group, 1979.

HOFFMANN, P. Symbolismus. Munchen: Fink, 1987.

MCGUINESS, B. Wittgenstein, a Life. London: Penguin, 1990.

MUNZ, P. Bloor's Wittgenstein or the fly in the bottle. Philosophy ofthe Social Sciences,
17: 67-96, 1987.

MUNZ, P. Philosophy and the mirror Of Rorty. In: RADNITZKY, G. &. BARTLEY,
W.W. HI (Eds.) Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge.
La Salle: Open Court, 1987b,

MUNZ, P. Phiuosophical Darwinism. London: Routledge, 1993,

SCHIFFER, S. Remnants of Meaning. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1988.

WITIGENSTEIN, L. Philosopbical Investigations. Oxford: Blackwell, 1953,



2. Wittgenstein e a pós-modernidade: comentários sobre Peter
Munz

Paulo Roberto Margutti Pinto

A parte inicial do artigo do professor Munz diz muitas coisas em uns
poucos parágraios. Embora elas sejam muito estimulantes, acredito que pre-
cisam de uma justificação maior. Por esta razão, não pretendo discutila em
detalhe. A base de suas explicações pode ser expressa pelo seguinte princí-
pio: a aceitação não-crítica e a fundamentação do sistema de crenças foram
uma necessidade social resultante do problema criado por um cérebro des-
necessariamente grande no ser humano. Este princípio é pragmático, assu-
mindo que as pessoas podem viver em comunidade e partilhar um sistema
de crenças sem ter de pensar criticamente. Mesmo quando Munz afirma que
a aceitação não-crítica do sistema de crenças foi encerrada pelo Huminismo,
a principal razão alegada para isto é o fato de que, devido ao aumento da
população da Terra, as pessoas começaram a esfregar seus ombros e foram,
assim, forçadas a questionar seus fundamentos para manter suas crenças. Isto
implica que o apelo à razão na Europa ocidental foi, novamente, o resultado
de circunstâncias contingentes e não do desenvolvimento crítico da humani-
dade em direção à racionalidade. Em outras palavras, o apelo ao raciocínio
crítico foi, em última instância, não-crítico. Esta suposição tem um teor pós-
moderno e pode até mesmo ser verdadeira, mas parece-me que ela está
relacionada à seguinte dificuldade: na explicação inicial, Munz tenta partir de
uma perspectiva pragmática, mas aspira pela perspectiva semântica e, assim
que pode, transita de uma para outra.
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A proposito, aproveito a oportunidade para declarar que nao posso
concordar com a tese de que as primeiras vitimas da-ocidentalizac4ao foram
OS proprios povos ocicdentais. Esta tese € equivocada, pois desvia nossa aten-
cao e atenua-o mal do colonialismo, que € 0 maior pecado cultural. atribuido
as culturas ocidentais. E verdade que o projeto do Iluminismo envolveu a
alteracao de algumas culturas ocidentais. Mas nado me parece que tenha en-
volvido um auténtico abandono de sua cultura tradicional. Apesar de todas
as modificacoes em direcao a problemas racionais partilhados, a cultura fran-
cesa permaneceu francesa, a germanica permaneceu germanica e assim por
diante. O maximo que podemos dizer é que o Iluminismo significou, talvez,
um primeiro passo contra o colonialismo.

Os povos ocidentais se tornaram vitimas da ocidentalizacao somente
depois das duas guerfras mundiais em nosso século, quando finalmente per-
deram suas colénias, e os Estados Unidos se aproveitaram da situac4o. Este
nao é o tema principal deste artigo. Estou fazendo esta qualificacio porque
nao desejo deixar completamente despercebido o etnocentrismo subjacente
a explicacao de Munz.

O argumento de Munz pode ser sintetizado desta maneira: a natural e
justificavel inimizade de Nietzsche para com o projeto “desgarrou-se e de-
generou no pos-modernismo de Foucault, Rorty e Derrida”. E as Investiga-
codes Filosoficas de Wittgenstein “ficam no limite entre Nietzsche e Derrida”.
Wittgenstein “tomou a sério a critica e a inimizade de Nietzsche ao projeto”
e sua “versao desta inimizade pavimentou a pista para o pd6s-modernismo’”.
A reformulacao que Wittgenstein faz da critica de Nietzsche “permaneceu
do lado de Nietzsche e era compativel com Nietzsche; mas estava expressa
em uma forma na qual acabou exagerada e explorada por Derrida para
tornar-se uma ideologia. E é nesta forma ideold6gica que ela se tornou a
base do pdos-modernismo”.

Conéordo com a critica de Munz a Derrida, mas nado pelas mesmas razGes.
Acredito que a maneira pela qual Munz aproxima Nietzsche e o segundo
Wittgenstein € problematica e necessita de qualificacdo. De fato, a perspectiva
de Nietzsche é semantica. Ele esta tentando dar uma resposta 4 questao sobre ‘o
que’ uma coisa é€. Isto pode ser inferido de sua conclusado de que as palavras e as
coisas sao incomensuraveis. Em contraste, Wittgenstein substitui a questao sobre
‘Oo que’ uma coisa € pela questo relativa ao ‘uso’ das palavras. Isto deriva de
uma perspectiva completamente diferente. Na realidade, uma perspectiva prag-
matica cujas raizes remontam historicamente a Mauthner, nao a Nietzsche.
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Mauthner afirmou que a linguagem é uso da linguagem. O jovem
Wittgenstein, que declarou explicitamente ter lido Mauthner, estava impreg-
nado dos problemas sema@nticos de Frege e nao poderia concordar com isso.
Uma das raz6es pelas quais escreveu o 7) ractatus foi dar uma resposta se-
mantica que constituisse uma alternativa adequada a tese pragmatica de
Mauthner. Entretanto, alguns anos apos a publicacao do Tractatus, Wittgenstein
se deu conta de que a perspectiva semantica adotada no livro estava errada
e retornou a alternativa que conhecia e que constituia, ao que tudo indica, o
outro lado do dilema em que se encontrava: a perspectiva pragmatica de
Mauthner. Como Wittgenstein era bem mais talentoso, foi capaz de abordar
muito melhor o problema que Mauthner. Por este motivo, as conclusdes
principais de Wittgenstein vao consistentemente muito além da mistura inco-
erente de ceticismo e pragmatismo de Mauthner: o significado é dado pelo
uso, as palavras sao como instrumentos, a cadeia de razOes encontra seu fim
na forma de vida (isto equivale a dizer que usamos nossas palavras do modo
que usamos exatamente porque as usamos deste modo). Talvez a principal
conclusao da abordagem pragmatica de Wittgenstein seja a tese de que os
problemas da filosofia tradicional resultam de uma dieta unilateral: alimenta-
mos nosso pensamento com apenas um tipo de exemplo.

Ora, se isto é verdade, entao ha dois problemas com respeito 4 maneira
pela quai Munz aproxima Nietzsche e Wittgenstein. O primeiro concerne ao
fato de que as teses de Nietzsche sobre a linguagem derivam de uma pers-
pectiva originariamente semantica e neste sentido ainda estao, de algum
modo, ligadas a filosofia tradicional. Em contraposicao, as de Wittgenstein
derivam de uma perspectiva pragmatica e se opdem 4 filosofia tradicional.
Deste ponto de vista, a tese de que Wittgenstein tomou a sério, reformulou a
Critica da linguagem de Nietzsche, tendo permanecido do lado deste Ultimo,
nao parece ser inteiramente correta.

O segundo problema diz respeito a maneira pela qual Munz apresenta
a filosofia do ultimo Wittgenstein. Segundo Munz, a afirmacao de Wittgenstein
de que nao podemos ir para tras da linguagem implica que o significado das
palavras nao depende nem daquilo a que elas se referem e nem das inten-
coes do autor. [sto nao € inteiramente verdadeiro, pelas seguintes razGes:

1) a afirmacao de Wittgenstein pode significar que, sempre que tenta-
mos explicar a linguagem, nao podemos ir para tras da linguagem. Neste
casO, podemos usa-la para nos referirmos a algo ou para mencionar as inten-
c6es do autor. Embora uma explicacao semdantica consistente de tais usos se
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reduzisse, por exemplo, a dizer que “nds nos referimos em nossa forma de
vida porque nos referimos em nossa forma de vida”, eles ainda poderiam ser
perfeitamente possiveis;

2) em alguns jogos de linguagem, © significado de certas palavras
pode depender da definicao ostensiva (isto é verdadeiro para os jogos de
linguagem primitivos analisados nas Investigacées Filos6ficas). Apesar de
tais jogos aparentemente envolverem dominios muito reduzidos no Aambito
do que pode ser feito por meio da linguagem, eles nado deixam de ter sua
importancia até mesmo em linguagens menos primitivas. Assim, atribuir
sem mais a Wittgenstein a tese de que o significado das palavras nao de-
pende daquilo a que elas se referem pressuporia que o prdéprio Wittgenstein
estaria em dieta unilateral.

3) dado que a intencao do autor cotresponde a um processo mental e
dado que os processos mentais nao interferem no significado das palavras,
podemos certamente atribuir a Wittgenstein a tese antimentalista de que o
significado das palavras nao depende da intencao de seu autor. Mas isto
precisa de qualificacao. Embora possamos explicar o significado por
meio cia inten¢gao do autor, podemos, mesmo assim, utilizar nossas palavras
para falar da inten¢ao do autor, que ainda pode constituir um assunto rele-
vante em. certos jogos de linguagem (veja-se, por exemplo, 0 texto a seguir
do § 70 nas Investigacées Filos6ficas: “alguém me diz: ‘mostre um jogo para
as crian¢as’. Ensino-lhes a jogar dados, e a pessoa me fala ‘nado quis dizer
este tipo de jogo’”).

im resumo, parece-me que a exposicdo que Munz faz das idéias. de
Wittgenstein equivocadamente enfatiza alguns dos aspectos semdnticos en-
volvidos, em detrimento da perspectiva pragmatica, que é a verdadeira base
da filosofia das Investigacées. Munz tenta partir de uma perspectiva pragma-
tica, mas ele aspira pela perspectiva e, assim que pode, passa. de
uma perspectiva para a outra. Penso que este engano é responsdvel nao
somente pela aproximacao que Munz faz entre Nietzsche e Wittgenstein, mas
também pelo modo pelo qual Munz critica Derrida.

Concordo com a tese de que o desconstrucionismo pode reduzir-se
a4 um discurso sem fim e eternamente confuso a respeito de nada em
particular. Alem disso, admito ser particularmente tentadora a sugestao de
que poderiamos toma-lo ao pé da letra e colocar todos os seus escritos
Sous rature. Entretanto, as razOes que tenho para fazer isto sao diferentes
das apresentadas por Munz.
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Derrida esta mais pr6ximo de Nietzsche do que de Wittgenstein. Afir-
mo isto porque tenho a forte suspeita de que a abordagem de Derrida é
originariamente semantica, como a de Nietzsche. Neste sentido, ambos re-
presentam um primeiro passo em direcao 4 critica do projeto iluminista.
Mas, na medida em que suas perspectivas sao sem4nticas, eles ainda apre-
sentam alguma forma de aderéncia a filosofia tradicional. De acordo com a
terminologia do artigo de Munz, eles podem ser caracterizados como inimi-
gos naturais do projeto. De fato, eles assumem as premissas do projeto e.
por meio de uma reducdo ao absurdo, revelam que as conclusdes obtidas
contradizem tais premissas. Ao assumir uma perspectiva pragmatica,
Wittgenstein representa um passo adiante na critica do projeto. De fato, ele
rejeita a perspectiva semantica do mesmo, superando assim os principais
problemas levantados pelo projeto.

se este enfoque esta certo, entéo as Investigacées nao se
encontram no fio da navalha entre Nietzsche e Derrida. Na verdade, nao ha
ninguem entre estes autores. Ambos criticam o projeto a partir da mesma
perspectiva originariamente semantica, ao passo que Wittgenstein pertence a
uma tendéncia diferente e mais radical, que rejeita o projeto a partir de um
ponto de vista exclusivamente pragmiatico.

Como mencionado anteriormente, a principal dificuldade da andlise de
Munz resulta do fato de que, embora aponte para uma perspectiva pragma-
lica, ele enfatiza problemas semanticos. Por um lado, ele explica o apelo a
fazao no Jluminismo pela crescente populacdo da Terra, que fez com que as
pessoas comecassem a esfregar seus ombros. Ao fazer isto, ele estabelece
uma tese pragmatica. Por outro lado, critica os exageros de Derrida ao elimi-
nar a distingao entre ciéncia e supersticio. Ao fazer isso, ele parece estar
defendendo o projeto e alguns de seus principios semanticos fundamentais.
Uma ambiguidade analoga ocorre quando, com base na nao definida
de ideologia, distingue os inimigos naturais e nao-naturais do projeto. Assim,
por um lado, Derrida € ligado a Nietzsche e Wittgenstein, que sao definidos
como inimigos naturais. Por outro, Derrida é€ descrito como inimigo ndo-
natural, propondo uma ideologia que s6 aparentemente serve ao projeto.

Essa perspectiva ambigua de Munz faz de Derrida simultaneamente um
inimigo natural e nao-natural do projeto. Ora, parece claro que, na medida
em. que adotemos uma perspectiva semdantica e afirmemos com Nietzsche
que as palavras e as coisas sao desiguais, somos obrigados a eliminar a
distincao entre ciéncia e superstic¢ao. Esta também. seria a de Derrida,
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com. todas as suas falhas. Neste sentido, ele nao poderia ser tomado como
um defensor do projeto, mas como um de seus inimigos. A perspectiva prag-
matica esta em uma posi¢cao melhor somente na medida em que ni4o aspira
pelas coisas e distingue entre ciéncia e supersticao com base nos critérios
disponiveis. Embora tais critérios nao sejam absolutos como a perspectiva
semantica exige, eles sao Uteis o suficiente para nos conservar na
nossa forma de vida particular.

Assim, o verdadeiro problema com Derrida parece estar na adocao de
uma perspectiva ofiginariamente semantica e nos resultados objetivos que
ela produz. Isto nao torna a sua filosofia mais do que as nossas
proprias filosofias. Mas, de acordo com os critérios estabelecidos, isto o
leva a enfatizar excessivamente a importancia do texto, a Unica coisa obje-
tiva com a qual podemos lidar. Nao ha nada além do texto, e seu significa-
do deve ser avaliado com base nas relacdes entre suas partes. Se isto é

verdade, entao teremos que determinar o significado do texto fora do con-
texto e de outros fatores relevantes. Neste caso, o texto sera abandonado a
si mesmo, fora de sua base social, e muitas hipdteses tolas ou mesmo
infantis a respeito de seu significado serao possiveis. Acredito, porém, que
Derrida tem sido relativamente moderado nas desconstrucdes que faz. Al-
gumas delas sao até mesmo inspiradoras (por exemplo, sua andlise da
palavra pharmakon em Platéo). Mas o mesmo n4o pode ser dito de muitos
de seus seguidores. Em virtude disso, arriscaria a hipétese de que, a longo
prazo, o desconstrucionismo norte-americano se revelar4 um modismo in-
telectual a ser abandonado em virtude dos exageros espalhafatosos.
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Resposta a Paulo Roberto Margutti Pinto

Pe te r  Munz

Meu primeiro comentário refere-se ao argumento de Margutti de que
atribuo o advento do projeto do Iluminismo a “circunstâncias contingentes”,
tais como o crescimento da população. Minha explicação não é pragmática,
mas evolucionária. O crescimento da população não foi um acidente, mas o
efeito necessário da adaptação humana. Quando o espaço físico se tornou
exiguo, as pessoas tiveram de viver lado a lado e confrontar suas diferenças
de opinião. Foi a partir deste confronto, e não de “circunstâncias contingen-
tes, que a era da razão pôde surgir.

A crítica seguinte de Margutti é a de que tenho uma visão eurocêntrica
ao atirmar que as primeiras vítimas da era da razão foram as próprias
pessoas que a promoveram. Sei que está em moda, hoje em dia, dizer que
Os sofredores foram os não-europeus, posto que foram vítimas do imperia-
lismo. Mas tenho de lembrar que os camponeses expulsos de suas terras na
inglaterra e em muitas outras partes da Furopa, assim como os primeiros
operários fabris nas grandes cidades que se desenvolveram em virtude da
revolução social — ela própria um resultado direto da era da razão — sofre-
ram tanto quanto qualquer colonizado não-europeu. Além do sofrimento
físico das classes baixas, houve, por toda a Europa, uma enorme angústia
espiritual e psicológica causada pelo ceticismo e pela perda da fé e da
segurança intelectual. Existem, atualmente, fortes incentivos políticos e ide-
ológicos para se esquecer disto.
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Em seguida, admito que Margutti tem razao em associar, no que concerne
a seqliéncia Wittgenstein a Mauthner. Se eu estivesse escrevendo
historia, teria de mencionar este elo. Deveria, entretanto, ter deixado mais
claro que nao estava empenhado em estabelecer uma sucessao histé6rica
(algo que um arquivista competente pode fazer), mas sim em reconstruir a
logica do pensamento, e, nesta logica, o papel de Mauthner é negligenciavel.
Nem mesmo sei se Wittgenstein chegou a ler Nietzsche e penso que tal
informac¢ao € irrelevante para se estabelecer o elo entre ambos. Seja como
for, o pensamento do segundo Wittgenstein pode ser entendido como se ele
tivesse lido os escritos de Nietzsche sobre a impossibilidade da descricio
literal (ou da referéncia direta) em razao de as palavras nao serem como as
coisas. Na verdade, foi o fato de Wittgenstein se dar conta desta impossibili-
dade que o fez repudiar o que antes havia escrito no Tractatus.

Passo agora a afirmacao de Margutti de que a filosofia da linguagem
de Nietzsche era semantica e que Wittgenstein significou um progresso real
ao Chamar nossa. atencao para a teoria pragmAtica do significado, segundo
a qual o significado deriva do uso de palavras em acordo com regras. Nao
posso concordar que a perspectiva de Nietzsche seja semantica, uma vez
que, para ele, nao pode haver referéncia direta. A relacdo entre as palavras
€ as coisas €, se tanto, obliqua, como ocorre no uso de metaforas. Com sua
insisténcia no carater metaf6rico da linguagem, Nietzsche foi muito além
da teoria semantica convencional. Também nao posso concordar que a
perspectiva de Derrida seja semantica, porque ele nega a possibilidade de
qualquer referéncia. Wittgenstein faz o mesmo, embora de forma indireta —
a despeito de alguns de seus aforismos poderem ser lidos sugerindo o
contrario (Wittgenstein escreve por aforismos, e isto o livra da tarefa de
argumentar em favor deles e de compatibiliza-los). Ademais, penso que o
pragmatismo de Wittgenstein nao representa nenhum ganho etn relacao a
Nietzsche. Se o significado decorre das regras vigentes em alguma comuni-
dade, entao ele esta encapsulado nesta comunidade. Argumentei em Our
Knowledge of the Growth of Knowledge (Munz, 1985) que este aprisiona-
mento do significado corresponde a uma filosofia dos circulos fechados.
Muitos filosofos e antropdlogos tém tentado resolver problemas afirmando
que determinado problema s6 se constitui como tal na medida em que é
visto por alguéem que esteja fora do circulo. Se visto por alguém que esteja
dentro do circulo, o problema desaparece. A defesa mais veemente desta
tese pode ser encontrada em Malinowski, e ha nesse ponto uma forte simi-



laridade entre Wittgenstein e Malinowski. Considero tal refúgio em círculos
fechados, tal como se lê em Malinowski e em Wittgenstein, um consolo
muito pobre.

Subjacente às objeções de Margutti à minha apresentação de Wittgenstein,
Nietzsche e Derrida, percebo um profundo compromisso com o pragmatismo
wiltgensteiniano. Admito que este pragmatismo tem um apelo imediato por-
que se baseia no reconhecimento inteligente de que, por mais que nos esfor-
cemos, não poderemos resolver o grande mistério da existência humana e.
muito menos, do universo. Tudo o que podemos fazer é nos contentar em
Promover um pouco de clareza no discurso cotidiano. Esta humilde resignação
parece, de fato, sensata, mas tem o grande inconveniente de aprisionar o
falante e o ouvinte nos limites do círculo fechado representado pela comuni-
dade de discurso e/ou jogo de linguagem do qual fazem parte, e tal aptrisiona-
mento não é necessário nem inevitável. Admito que os mistérios da existência
e do universo não podem ser resolvidos, mas podemos aprender muito sobre
AMBOS se tivermos em conta que a referência é oblíqua e indireta e, portanto.
mais incerta do que os proponentes da tese do Iluminismo ingenuamente
supunham. Isto talvez possa ser entendido como uma versão da pragmática
que não agradaria a Wittgenstein, já que ele tinha uma aversão e um medo
quase neuróôticos da imprecisão e da incerteza, e é precisamente esta forma
unprecisa e incerta de referência que eu advogo.
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3. A que vem uma abordagem pragmática do conhecimento ?

Renan Springer de Freitas

O colapso da física newtoniana, que por mais de dois séculos foi con-
siderada a própria expressão da verdade, derrubou a tese iluminista de que a
ciência é um guia infalível para a verdade e mostrou que a epistemologia
estava no caminho errado. A epistemologia se perguntava como Newton
alcançara a verdade — e ele não a tinha atingido. Quando, em fins do século
XIX, esta verdade veio à tona, a epistemologia teve de trilhar outro caminho.
Tratava-se, então, de buscar outra explicação: se o conhecimento científico
pode, mais cedo ou mais tarde, revelar-se deficiente ou mesmo equivocado,
então a que vem este conhecimento? Se não há um método científico que
conduz à verdade, então que privilégio — se é que existe algum — o conheci-
mento científico pode ter sobre outras formas de conhecimento!

Para responder a estas questões, o século XX apresentou dois grandes
esforços, que gravitam em torno dos nomes de Wittgenstein e de Popper.

O primeiro esforço consiste na proposta de que a epistemologia só
pode reencontrar seu caminho se se naturalizar, isto é, se se perceber que a
ciência é, antes de tudo, uma forma particular de atividade e que, portanto,
só se pode saber a que ela vem se se entender a natureza desta atividade.
Esta proposta está, em última análise, ancorada na tese durkheimiana de que
todo conhecimento resulta das maneiras pelas quais coletividades determi-
nadas vêm a partilhar certas crenças em circunstâncias determinadas. O argu-
mento de Durkheim é, basicamente, o seguinte: uma crença não é partilhada
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POr dcaso, Mas somente se consegue exprimir aleuma realidade social. Como
a realidade social nao pode ser falsa, a crenca que a exprime também nado
pode sé-lo. Por mais bizarra que possa parecer, ela catrega consigo aleuma
informag¢ao sobre algo e, ao fazé-lo, eleva-se a condicio de conhecimento. A
cren¢a em dragoes, por exemplo,’ nada vale do ponto de vista da ciéncia,
mas nao pode ser falsa se tem o aval de aleuma comunidade. Se existe ta]
aval, € porque esta cren¢a nos diz algo, nem que seja sobre a organizacao
social da comunidade que a avaliza, Por outro lado, continuaria Durkheim.
uma cren¢ga nao pode ser partilhada se nao puder ser expressa em palavras,
ou em conceitos, € conceitos também sé existem na medida em que tradu-
zem estados coletivos determinados. Conceitos sio, portanto, dependentes
das formas pelas quais coletividades determinadas se acham constituidas e
organizadas em momentos determinados, Se ha tal dependéncia, entio mu-
dan¢a nas formas de organizac4o social implicara mudanca no significado
dos conceitos e, portanto, mudanca na natureza do conhecimento

AO propor que todo conhecimento € contingente a formas determina-
das de organizacao social, Durkheim abriu caminho para a naturalizacao da
epistemologia. O passo seguinte e mais decisivo foi dado por Wittgenstein,
que transformou essa proposicao durkheimiana na idéia de que entender
qualquer forma de conhecimento é entender as regras que regem o uso de
palavras determinadas em. circunstancias sociais determinadas2 Finalmen-
te, veio Kuhn, que ecoou esta idéia ao propor que entender o conhecimen-
to cientitico € entender a natureza do grupo que 0 cria e 0 utiliza, isto é, é
entender as regras e valores que servem de parametro para as atividades
dos cientistas em circunstancias determinadas. Nos marcos da perspectiva
naturalista’ que acabo de descrever, a fisica newtoniana se justifica porque,
nao obstante sua incapacidade de lidar com o fato de.a velocidade da luz
ser constante, ou seu Iracasso em explicar, por exemplo, a 6rbita de Merct-
fo, constitui um modo institucionalizado de proceder e de falar Nesta
linha de raciocinio, a fisica newtoniana ser4 uma forma valida de conheci-
mento enquanto houver pessoas que saibam empregar, corretamente, pala-
vias tais como ‘inercia’, ‘massa’, ‘gravidade’ etc. — sendo que ‘corretamente’.
nesse contexto, significa: em acordo com as regras vigentes em determina-
do circulo de convivéncija.

Popper se move em outra direc4io. Para ele, conhecimento niio est4 tela-
cionado a cren¢as (partilhadas ou nao) nem a regras, mas sim a possibilidade
de produzir erros e de corrigi-los. Erro, nesse caso, nada tem a ver (como, por
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exemplo, em Kuhn) com a violacao de regras vigentes em comunidades deter-
minadas, Assim, pretender apagar um incéndio com 4lcool é um erro, inde-
pendentemente de qualquer crenga ou regra. Substituir o alcool pela agua é
uma forma de corrigi-lo, embora tal substituicao possa ser, ela mesma, outro
erro — se, por exemplo, o incéndio resulta de aloum curto-circuito. Este novo
erro constitui, entretanto, um avan¢go de conhecimento em ao anterior,
porque, se a agua nao constitui, em certas circunstancias, o modo mais apro-
priado de combater um incéndio, é certamente um meio mais apropriado do
que o alcool. Popper argumenta que a epistemologia s6 pode encontrar seu
caminho se mostrar de que maneira erros se sucedem e sdo corrigidos com o
passar do tempo. Como teorias cientificas sao correcdes de erros sujeitas tam-
bem a corregdes posteriores, e como existe a possibilidade de a correciio
posterior ser um avanco genuino em relacio a anterior, entao entender o
conhecimento cientifico € entender como correcdes determinadas so, elas
mesmas, corrigidas ao longo do tempo. Em outras palavras, entender o conhe-
cimento cientifico € entender como as teorias (corregdes) sao substituidas por
teorias melhores ao longo do tempo; e saber a que vem a ciéncia é questiio de
saber se, de fato, tal substituicao se verifica (a quest&o ‘como’ depende, evi-
dentemente, da questdo ‘se’), Enquanto a resposta for sim, o conhecimento
cientifico valera alguma coisa. Se, algum dia, a resposta passar-a ser nao, a
ci€ncia deixara de ser conhecimento, ainda que envolva algum corpo de cren-
cas € de procedimentos institucionalizados. A resposta sera sim enquanto per-
sistir a possibilidade de, em um futuro proximo, estarmos formulando e corti-
gindo teorias que ninguém poderia imaginar atualmente, e tal possibilidade
persistira enquanto teorias determinadas envolverem novos etros para serem
descobertos e corrigidos posteriormente. Nesta perspectiva, saber se a fisica
newtoniana faz algum sentido nao significa saber se ela est4 ou nao ancorada
em algum conjunto de praticas sociais, ou se ela envolve ou nao aleum modo
institucionalizado de conversar, mas saber se ela corrigiu erros anteriores (se
representou algum avanco em relac4o aos sistemas tedricos j4 existentes) e
mais importante, se a teoria que a sucedeu a corrige de alguma forma (ou
constitui, em alguma medida, uma resposta para alguns dos problemas que a
fisica newtoniana deixou em aberto).‘

Defensores das duas posigdes descritas j4 se confrontaram algumas ve-
zes. Um dos debates mais interessantes se deu ha quase trinta anos entre Ian
Jarvie e Peter Winch,’ em que se discutiu a pertinéncia de comparar a explica-
cao fisiologica com a explicac4o magica para enfermidades.
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O debate girou em torno da critica de Winch ao famoso livro de Evans-
Pritchard (1936) sobre os Azande. Estes acreditam em bruxaria e explicam a
ocorréncia de certas enfermidades como o resultado da atuac4do de certos
bruxos. Os cientistas, por outro lado, acreditam em bactérias e explicam
certas doen¢as como o resultado da atuacdo de certas bactérias.

Evans-Pritchard sustenta que a explicacao cientifica esta mais de acor-
do com a realidade objetiva. Winch protesta, afirmando que nao ha ne-
nhum critério ao qual se possa recorrer para dizer que a verdade esta4 do
laclo da ciéncia. Nisto, certamente, ele tem raz4o, pois nao é possivel con-
ceber algum resultado experimental que possa, ao mesmo tempo, corrobo-
far a explicacao fisiolégica e refutar a explicacdo mdgica. A questao, entre-
tanto, esta em saber que tirar a partir dai. A conclusdo de Winch
€ a de que-ambas as explicacdes sao pertinentes porque cada uma faz
sentido a sua maneira, isto é, cada uma se ajusta a uma ‘forma de vida’
determinada. Os Azande sabem conversar sobre bruxas assim como os
clentistas sabem conversar sobre bactérias. ‘Bruxaria’ 6 um termo tao alheio
a ciencia quanto ‘bactéria’ é alheio aos Azande, e cada um deles presta-se
a usos diferentes. Se explicagdes em termos de bactérias servem, por exem-
plo, a testes empiricos, em termos de bruxaria prestam-se a
consultas a oraculos. Para Winch, seria. imprdprio contrastar tais usos. Seria
improprio, por exemplo, contrastar o conhecimento zande com o cientifi-
co, afirmando, a Jarvie, que a natureza acritica do primeiro conduz a con-
tradi¢oes com as quais os Azande lidam de forma bastante insatisfatéria.
Winch enfatiza que cada forma de conhecimento tem a sua propria manei-
ra de operar e que, portanto, ndo podemos criticar uma forma de conheci-
mento a luz da maneira pela qual uma outra forma de conhecimento opera.
Nao temos, entao, por que procurar contradicé6es entre os Azande do mes-
mo modo que fazemos nas explicacdes ditas cientificas. Evitar contradicées
€ um problema ‘nosso’, e nao ‘deles’, e nao devemos impor ‘nossos’ proble-
mas aos ‘outros’. Nesta perspectiva, procurar contradicdes entre os Azande
seria como criticar o desempenho de um jogador de futebol utilizando as
regras do basquete, ou vice-versa.® Se pretendemos entender algo sobre os
Azande, entao a questao pertinente 6 como eles atribuem sentido as suas
cren¢cas magicas. Responder a tal pergunta requer o exame dos modos
pelos quais relacionam tais cren¢as a outras concepcées e atividades que
hes s4o proprias, e nado uma comparac4o entre suas explicac6des e as for-
muladas no ambito da atividade cientifica.
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Jarvie argumenta na direcao oposta. Para ele, bom discipulo de Popper,
que e, € irrelevante saber se uma dada explicacado faz ou nido sentido nos
marcos cde alguma ‘forma de vida’ se o que est4 em questio é saber se esta
explicacdo € valida ou nao. Assim, de um ponto de vista epistemoldgico, o
tato de os Azande serem capazes de conversar inteligivelmente sobre bru-
Kas € itrelevante, porque nao torna mais aceitaveis explicacdes para doen-
cas em termos de bruxaria. Da mesma forma, o fato de os cientistas serem
capazes de conversar inteligivelmente sobre bactérias é também irrelevante de
um. ponto de vista epistemoldgico, porque ndo diz nada sobre a validade
de teorias que explicam a exist@ncia de determinadas doencas em termos
da atuacdo de certas bactérias. Contrastar o conhecimento zande com o
cientilico, entretanto, ajuda-nos a entender coisas importantes sobre am-
bos, por exemplo: ao contrario do que Winch nos levaria a pensar, um
problema como evitar contradigdes nao € pertinente apenas ao conheci-
mento cientifico; este problema coloca-se exatamente da mesma forma
para os Azande, em tazao de eles jamais abrirem mado de suas crencas
magicas. Uma inconsisténcia aparece quando, por exemplo, um ordculo
revela’ que uma pessoa que nao pertence a uma linbagem de bruxos pra-
ticou bruxaria. Os Azande procuram eliminar esta inconsist€ncia dizendo
que se trata de um bruxo ‘brando’. Nao ha nada de particularmente ‘zande’
nisto. E, diga-se de passagem, nao fomos nés que impusemos tal inconsis-
téncia aos Azande, mas eles préprios, ao aceitarem a revelacio oracular ea
propria idéia de bruxaria sem qualquer critica.

Nesta perspectiva, o fato de os Azande serem capazes de compatibilizar
sua crenga em bruxaria com qualquer coisa nao significa que o conheci-
mento zance opera segundo uma ldgica prépria (da qual nao faria parte a
preocupacao com inconsist€ncias), a qual nao se pode ter acesso por meio
de uma comparacao entre este conhecimento e o conhecimento cientifico.
AO contrario, este fato indica que a presenca de inconsisténcias 6 um pro-
blema tanto para o conhecimento zande quanto para o cientifico. O primei-
fo nao se distingue do segundo porque opera segundo uma ld6gica na qual
a Inconsistencia nao € um problema, mas sim porque se vale de um recurso
comparativamente pobre (0 apelo 4 explicac4o ad hoc) para lidar com este
problema. Nao ha, nesse sentido, nenhum inconveniente em tomar 0 co-
nhecimento cientifico como um parametro para o exame de outras formas
de conhecimento. Ao contrario, precisamos de tal procedimento se quiser-
mos entender os problemas que se colocam para os primitivos em raz4o de
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aceitarem suas crencas magicas sem discuss4o, as maneiras como eles li-
dam com estes problemas e as conseqtiéncias de tal aceitac4o acritica no
que concerne ao avanco do conhecimento.

O attigo “Wittgenstein e a Pés-Modernidade: comentarios sobre Peter
Munz", de meu estimado colega Paulo Roberto Margutti Pinto — principal-
mente sua afirmacao de que a ciéncia é a “nossa forma de vida particular” —
reedita, em sentidos muito importantes, a posicao “naturalista” de Winch, e
dai meu interesse em dialogar com Margutti. Nao sei se Jarvie esta certo, mas
penso que Winch esta muito equivocado. Margutti argumenta que o pensa-
mento filosdfico se moveu de uma abordagem sem4ntica para uma aborda-
gem pragmatica. Em termos muito gerais, a primeira consiste em esforcos no
sentido de responder a quest6es como “a que coisas os termos ‘bruxas’ e
bacterias’ se referem?”. Na medida em que se ocupa deste tipo de questio, a
perspectiva semantica “aspira pelas coisas”, e isto a torna presa 4 “filosofia
tradicional”. A perspectiva pragmatica, em contraste, ndo “aspira pelas coi-
sas”. Ela substitui a pergunta anterior por outra: “a que usos os termos ‘bac-
terias’ e ‘bruxas’ se prestam em determinado contexto?”. Para a perspectiva
pragmatica, tanto o significado de ‘bactérias’ quanto o de ‘bruxas’ derivam
destes usos, e nao de alguma coisa a que estes termos possam se referir.’

A idéia mais importante desenvolvida por Margutti —- e que me motivou
a estabelecer este dialogo — € que a perspectiva pragmAtica constitui um
inequivoco progresso em relac4o a sem4ntica. Para ele, a segunda pergunta
é mais importante do que a primeira. Considero isto um equivoco e, no que
se segue, vou argumentar por qué.

Em primeiro lugar, nao temos de escolher entre as perguntas j4 enunciadas.
Popper, como ja dei a entender, vislumbra a possibilidade de fazer perguntas
bem mais importantes, algumas das quais j4 mencionei e As quais oportunamen-
te retornarei. Por ora raciocinemos como se de fato tivéssemos de optar entre
uma perspectiva semantica, tal como originalmente concebida pelo projeto do
e uma-perspectiva pragmatica, tal como concebida por Wittgenstein.

De acordo com Margutti, 6 necessario rejeitar a perspectiva semAntica do
projeto do Iluminismo para rejeitar os principais problemas e dificuldades por
ele levantados. Isto € verdade, mas ha maneiras diferentes de fazé-lo (as quais
coincidem com as maneiras diferentes de reagir ao fracasso da fisica newtoniana),
€, como ja sugeri neste artigo, nado penso que a maneira wittgensteiniana seja a
melhor. Nem sequer penso, como ficar4 claro, que a rejeicio wittgensteiniana
seja tao radical quanto Margutti sugere.
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Entre os problemas inerentes 4 perspectiva semantica, Margutti menciona
o de como distinguir a ciéncia da supersticao. Ele tem raz4o ao afirmar que
para isso nao ha solugao nos marcos da perspectiva semAntica do projeto do
luminismo porque esta perspectiva, ao “aspirar pelas coisas”, procura um
criterio absoluto de distingao Cum critério absoluto de atingir as coisas, supo-
nho) que nao nos € disponivel. Nao existe nada que nos assegure que o
termo ‘bactéria’ se refere a algo muito bem definido, e 0 termo ‘bruxa’ nao se
refere a nada. De acordo com Margutti, a critica de Nietzsche a tradicao
iluminista tornou isto claro e, ao fazé-lo, pds fim a qualquer esperanca de se
distinguir a ci€ncia da supersticaéo. Dai as extravagancias de Derrida foi
U I T  P a s s o .

Para Margutti, explicar a diferenca entre ciéncia e supersticao exige um
rompimento radical com qualquer anseio pelas coisas. Tal rompimento sé
veio a acontecer com o segundo Wittgenstein, isto 6, com a tese de que as
pessoas sao capazes de concordar que dizem as mesmas coisas por meio de
suas palavras porque estéo engajadas em uma atividade comum que as pre-
disp6e a ver as coisas do mesmo modo. O acordo sobre o uso de uma
mesma palavra para se referir a uma mesma coisa nao resulta, nessa perspec-
tiva, do fato de os individuos estarem realmente vendo a mesma coisa. Posto
de outra forma, se as pessoas concordam que se referem as mesmas coisas
por meio de suas palavras € porque existe entre elas um acordo sobre que
regras seguir ao falar sobre estas coisas, e nado porque de fato, diante
das mesmas coisas. A luz deste pressuposto, a ciéncia envolveria um conjun-
to de praticas e de acordos que predispdem aqueles que os honram a ver
bacterias como coisas reais e bruxas como produtos da e a
supersti¢ao envolveria atividades que predispdem as pessoas que delas par-
licipam a inverter esta maneira de ver. Com a ajuda da pragmatica, podemos
entao saber que a diferenciacao entre ciéncia e superstic4io baseia-se no fato
de que cada uma envolve um conjunto particular de regras relativas a como
usar as. palavras e, em decorréncia, a ver as coisas. Constituem, resumindo,
diferentes “formas de vida”.

Antes de comentar esta solucdo pragmatica, gostaria de discutir se é
importante escolher um critério de demarcac4o entre a ciéncia e a supersti-
cao. Penso que tal escolha nao é necessaria. Nao precisamos ter uma idéia
exata, venha ela da semantica ou da pragmAtica (venha ela das coisas ou das
regras que regem atividades determinadas), de como estabelecer a fronteira
entre a ciencia e a supersti¢ao, para discutirmos, por exemplo, os progressos
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da teoria da evolucao ou as implicacdes da teoria da relatividade. Tampouco
necessitamos, como pretendeu Popper, estabelecer uma convencao — no
caso, oO critério da falseabilidade — para distinguir a ciéncia de qualquer outra
coisa. Este critério, se visto como um acordo que faz daquele que 0 honra um
cientista e do que nao o honra um nao-cientista, também acaba por tornar a
ciéncia uma “forma de vida” wittgensteiniana. Penso que a formulacao de
hipoteses falseaveis € muito mais o procedimento por meio do qual qualquer
organismo vivo (“de uma ameba a Einstein”, para tomar a expressao de
Popper) adquire conhecimento sobre o ambiente ao qual tem necessaria-
mente de se adaptar do que um critério de demarcacao entre a ciéncia e
outras formas de conhecimento °

Estou sugerindo que nao é importante termos uma idéia muito precisa
sobre onde a ciéncia comeca e termina. Nao precisamos estar muito seguros,
por exemplo, do carater cientifico das teorias da evolucdo e da relatividade.
Ha coisas mais importantes para saber a respeito destas teorias — por exem-
plo, se elas corrigem ou nao as teorias que as antecederam; por que elas sao
compativeis entre si; por que a teoria da evolucao apareceu depois, e nao
antes, da taxonomia de Lineu, e a teoria da relatividade apareceu depois, e
nao antes, da mecanica newtoniana; que fenOmenos cada uma destas teorias
€ capaz de explicar ou de antecipar e em que circunstancias elas se mostra-
filam insustentaveis. A perspectiva pragmatica nao ajuda a responder a ne-
nhuma destas quest6es, e ndo creio que isto seja uma limitacdo menor’? A
dignidade da distin¢ao entre ciéncia e supersticdo depende muito mais de
um. esfor¢o para oferecer respostas a quest6es como as ja enunciadas do que
para transformar cada uma destas formas de conhecimento em uma “forma
de vida” com inteligibilidade prdpria.

Se realmente precisassemos estabelecer de forma inequivoca os limi-
tes da ciéncia, entao, de fato, terlamos de nos alinhar a perspectiva prag-
matica, porque a Unica maneira de fazé-lo é tornar a ciéncia uma “forma de
vida” distinta de outras “formas de vida”. A atividade cientifica seria vista,
nesse caso, como regida por algumas regras (que, suponho, seriam os “ctri-
térios disponiveis” de distin¢ao a que se refere Margutti), e a ciéncia seria
algo como um “jogo” no qual estas regras sao obedecidas. Assim, a ciéncia
se diferenciaria da supersticao da mesma forma pela qual o futebol se
distingue do basquete. Cada um desses jogos tem seu prdéprio conjunto de
regras, e nao é€ possivel julgar um jogo a partir das regras do outro. Tampouco
é possivel estabelecer alguma relacdo entre Nao ha, portanto, qual-
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quer possibilidade de confusao. Se quiséssemos nos ver livres de qual-
quer possibilidade de confundir uma tese cientifica com uma tese n4ao-
cientifica, talvez nao tivéssemos outra coisa a fazer senao buscar reftgio
nos-bracos da pragmatica e fazer da ciéncia um ‘jogo’ no qual determina-
das regras sao obedecidas.

Receio, entretanto, que o custo seja muito alto. A metafora do jogo é
uma emenda que sai pior do que o soneto. Freqientemente nos deparamos
com a expressao: “as regras do jogo cientifico”, e considero isto um erro —
a menos que se queira com isto dizer que um cientista deve obedecer a
certas regras para ter seus artigos publicados ou para obter financiamento
para pesquisas. Ciéncia nada tem a ver com qualquer jogo. Um jogo sup6e
a existéncia de um conjunto de regras que delimita fronteiras. Suponha-se,
por exemplo, que em uma partida de futebol um jogador impedido faca um
gol. O lance sera anulado porque uma regra do jogo, a do impedimento, foi
violada. Em ciéncia nfo ha nada parecido. A metafora do jogo torna-se
impropfia: seria como imaginar um jogo de futebol em que qualquer gol
tivesse que ser validado, nao importando a regra que foi descumprida."
Mais do que isto, seria como imaginar um jogo de futebol que pudesse ser
confundido com outros jogos, tais como, por exemplo, o handebol. Na
verdade, a metafora do jogo so seria valida se nos prendéssemos a concep-
Cio positivista, de que o que define a ci€ncia é a exist@éncia de um método
cientifico que garante a validade dos resultados. Nesse caso, quem segue o
método ‘joga o jogo da ci€ncia’, quem nao o segue esta ‘fora do jogo’. Se
deixamos de lado esta concepcao positivista, como Popper, pioneiramente,.
o fez ha mais de sessenta anos, entao a metafora do jogo mostra-se total-
mente imprdpria (apesar de o préprio Popper ter se valido desta metafora
em momentos infelizes de sua obra).

A perspectiva pragmatica nao é, entao, um bom antidoto contra a pos-
sibilidade de confusido. E preferivel correr 0 risco de confundir a ciéncia com
a supersticao a considerar a primeira uma “forma de vida” a Wittgenstein.
Para explicar melhor minha discordancia da tese de que a ciéncia deve ser
vista como uma “forma de vida”, ou, para tomar os termos de Margutti, como
a “nossa forma de vicla particular”, seguirei o conselho de Margutti e indaga-
rei sobre Os usos aos quais esta tese tem se prestado. Até onde posso avaliar,
os “usos” desta tese em nada a recomendam. Detenho-me em Kuhn, Bloor,
Winch, Latour e Foucault. Todos partilham o principio pragmatico funda-
mental de que ciéncia € aquilo que os cientistas fazem ou, para ser mais
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preciso, de que nao ha qualquer diferenca entre a ciéncia como corpo de
conhecimento e€ a ciéncia como pratica organizada de um grupo,”

Kuhn mostra-se explicitamente alinhado a este principio ao encerrar o
posiacio de seu A Estrutura das Revolucées Cientificas, afirmando que a
ciencia € a propriedade comum de um grupo ou nao é nada. Este
talvez seja O momento mais infeliz deste autor e, felizmente, ele o ignora em
parte consideravel de sua obra. Em outro artigo, procuro mostrar que Kuhn
teve que se desvencilhar de sua inclinacdo pragmatica para explicar muita
coisa, como, por exemplo, a emergéncia da teoria da combustio de Lavoisier
€ o carater paradigmatico de uma obra como A Eletricidade, de Benjamim
Franklin. Tomemos este ultimo exemplo. Se Kuhn tivesse realmente se pren-
dido a sua visao pragmatica, nao poderia ter afirmado, como o fez, que o
Livro de Franklin ganhou uma dimensdo paradigmatica em tazdo de suas
‘realizacoes sem precedentes”. Para um verdadeiro ‘pragmatista’, tal dimen-
sao deveria ser. explicada como o resultado dos usos aos quais o livro se
prestou em circunstancias determinadas, circunstancias que, se fossem ou-
tras, teriam implicado outros usos e, portanto, um destino diferente para a
teoria da eletricidade de Franklin. Para manter-se fiel a seus principios prag-
maticos, Kuhn teria, entao, de tentar mostrar que a comunidade cientifica fez
da obra de Franklin o que ela veio a ser. Mas niio foi isto o que Kuhn fez. Ele
moveu-se exatamente no sentido oposto. Apesar de sua ret6rica pragmatista,
explicou o carater paradigmatico da obra de Franklin em termos dos méritos
intrinsecos da teoria nela apresentada. Franklin, Kuhn ensinou, fez o que
ninguem ate entao fora capaz de fazer: explicar a atracdo e a repulsao ao
mesmo tempo, e, ao fazé-lo, impds-se a comunidade cientifica. Nao ha nada
de pragmatico nesse raciocinio. Kuhn esta mostrando, de uma forma bastan-
te poppefiana, que a teoria da eletricidade de Franklin constituiu um avanco
genuino do conhecimento porque explicou o que ninguém até entdo fora
Capaz de explicar.

Diferentemente de Kuhn, Bloor manteve-se sempre preso a visio prag-
matica e, no livro intitulado Wittgenstein: a social theory of knowledge, fez
em. relagao a Boyle o que Kuhn nao fez em relacdo a Franklin. Nas mos de
Bloor, a visao pragmatica traduziu-se na tese de que a ciéncia, a exemplo da
religiao, espelha relagdes sociais, e nao relac6es entre fendmenos. Bloor
estenceu a tese de Durkheim sobre a religiaéo para a ciéncia. Ao fazé-lo.
argumentou que assim como a religiao, ao supor que est4 dizendo alguma
coisa sobre os deuses, esta na verdade dizendo alguma coisa sobre os ho-
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mens, a ci€ncia, ao supor que esta falando alguma coisa sobre a natureza.
tambem esta, na verdade, falando alguma coisa sobre os princfpios em acor-
do com os quais a sociedade esta organizada.

O argumento de Bloor é, basicamente, 0 seguinte: se a ciéncia espelhasse
alguma tealidade independente, entao haveria uma correspondéncia biunivoca
entre teorias e evidéncias. Como isto ndo se verifica ~ como uma mesma
evideéncia pode ser evocada para corroborar teorias diferentes —, a aceitacao
de uma destas teorias em detrimento das demais s6 pode ser explicada em
termos da atuacao de fatores de ordem social. O autor valeu-se deste racio-
cinio para explicar, em termos sociolégicos, o destino feliz da teoria da ma-
teria de Boyle no século XVII. Uma das implicacées deste raciocinio é a idéia
de que a aceitacao de uma teoria nos diz mais sobre os valores aos quais os
cientistas aderem, ou sobre a maneira pela qual a comunidade cientifica se
acha organizada, ou sobre o ambiente social ao qual a comunidade cientifica
tem de se acomodar, do que sobre os méritos intrinsecos desta teoria. Até
certo ponto Bloor tem razao. Talvez esteja na comunitiria da
ci€ncia a explicacao para o sucesso (j4 em declinio) de seu Programa Forte
ou para a popularidade de Kuhn e de Wittgenstein. Acredito, porém, que a
explicagao para o sucesso da teoria da matéria de Boyle ou da teoria da
fermentacao de Pasteur deva ser procurada em outro lugar.

Em Winch, a perspectiva pragmatica traduziu-se na idéia de que negar
a existencia de bruxas € um erro, pois envolve desconhecer as instituicdes
sociais que tornam possivel aos Azande falar inteligivelmente sobre bruxas.
Nessa linha de raciocinio, negar a existéncia de bactérias seria um erco por-
que implicaria desconhecer as instituigdes sociais que nos permitem falar
inteligivelmente sobre bactérias. A diferenca entre bruxas e bactérias est4 nas
diferencas entre as instituicdes sociais que credenciam os usos destes termos.
O conhecimento torna-se, entéao, uma questo de credenciamento. Na visio
de Winch, tudo o que podemos pretender saber sobre qualquer é
se esta explicacao tem alguma credencial, isto 6, 6 se faz sentido nos marcos
de alguma “forma de vida” determinada — é se ha entre pessoas determina-
das um acorcdo sobre como proceder em relac4o a tal explicacao. A perspec-
l i v a  s e m a n t i c a  d o  I l u m i n i s m o  f e z  d a  a  b a s e  d o
O feito de Winch consiste em substituir a observacdio pelas instituic6es
sociais. Nao vejo nada de vantajoso em tal substituicdo. E muito menos de
inovacior. Em ambos os casos, supde-se que o conhecimento precisa de algu-
ma credencial, seja a observacao, no primeiro caso, sejam as regras que
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regem o uso de palavras, no segundo. O ato de “aspirar pelas coisas” ao qual
Margutti se refere €, no meu entender, apenas um caso particular de um
anseio mais geral, que eu chamaria de o anseio por credenciais. A visdo
pragmatica rompeu com o anseio pelas coisas, mas, ao fundar o conheci-
mento na linguagem ou em “formas de vida” determinadas, e ao considerar
estas “formas de vida” como dadas (e nao como o resultado de alguma coisa.
tal como, por exemplo, algum -processo seletivo), nao rompeu com o anseio
por credenciais: apenas substituiu uma por outra. Nao vejo, portanto, por
que consider4-la uma “ruptura radical” com a “filosofia tradicional”.

fim Latour e em Foucault, o anseio por credenciais atinge o ponto ma-
ximo. O primeiro quer saber de onde vem a autoridade da ci€ncia, j4 que a
ciencia nao € um guia infalivel para a verdade. A hipétese muito simples de
que esta autoridade deriva do fato de ser a ciéncia, com todas as suas limita-
goes, a forma mais evoluida de conhecimento existente nao pode ser cogita-
da porque, para Latour, a ciéncia é apenas mais uma “forma de vida”, sem
qualquer privilégio sobre outras. A resposta pragmatica do autor é a seguin-
te: todo conhecimento emana de um conjunto de praticas de aliciamento,
isto €, de esfor¢os para estabelecer relacdes entre objetos que nao precisam
estar necessariamente relacionados. Os cientistas dispdem de um aliado sem
par nesse esforco: o laboratério. Em decorréncia, contam com uma lingua-
gem particularmente eficaz para aliciar os demais, a linguagem dos resulta-
dos experimentais, dos graficos e das tabelas. Dai, a autoridade da ciéncia.

E Foucault, entretanto, quem oferece a ilustragao mais elogtiente de
como faciocinar em termos pragmaticos. Comparando as maneiras pelas quais
o cérebro humano era descrito em dois periodos diferentes, 1780 e 1805.
descobriu que esse Orgao tem um papel na fisiologia de 1805 que nado
corresponde a nada na fisiologia de 1780.° Esta descoberta poderia té-lo
levado a conclusao muito simples, embora nada pragmatica, de que o conhe-
cimento sobre o cérebro evoluiu entre 1780 e 1805. Poderia té-lo levado a
levantar a hipdotese de que teorias sobre o cérebro nos idos de 1780 foram
eradativamente corrigidas a ponto de, em 1805, o termo cérebro tornar-se
irreconhecivel para um fisiologista de uma geracdo anterior. Mas sua conclu-
sao € outra: ha diferentes maneiras autorizadas de falar sobre 0 cérebro. Em
1780, as pessoas estao autorizadas a falar sobre o cérebro de determinada
maneira; em 1805, sob 0 dominio de outra tradicao, elas estao autorizadas a
falar sobre o cérebro de outra maneira, e é isto o que ha para saber sobre o
conhecimento sobre o cérebro. Cada periodo autoriza as pessoas a falar
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sobre o cerebro de determinada maneira.-Esta perspectiva impede que a
pergunta “sabe-se mais sobre o cérebro em 1805 do que em 1780?” seja
sequer tormulada. Esta é a pergunta que interessa se o assunto em debate é
o conhecimento. Nem a perspectiva semantica, nem a perspectiva pragma-
tica tem alguma resposta a oferecer. Para responder a esta quest4o seria
necessario deixar de lado n&o sd o anseio pelas coisas, mas também — e
aqui entra Popper — por qualquer forma de credencial. Se 0 conhecimento
nao depende de credenciais, nao -precisamos saber de onde vem o significa-
do das palavras para entender como o conhecimento avanca. Nao precisa-
mos saber de onde vem 0 significado do termo “bactérias” (daquele micror-
ganismo que se multiplica em placas de Petri ou de certas praticas sociais)
para saber se, por exemplo, o conhecimento sobre a maneira pela qual
determinada bactéria age no organismo humano avancou ao longo de um
periodo determinado. Assim, o abandono do anseio por credenciais envolve
adotar a velha tese, também popperiana, de que, se 0 assunto em pauta éo
avan¢o do conhecimento, entao sido irrelevantes as questées sobre significa-
dos de palavras — incluindo-se a de saber se 0 significado de uma palavra
decorre de seus usos, Se fosse para apontar, como o faz Margutti, algo que
represente, de fato, um “rompimento radical” com a “filosofia tradicional”, eu
indicaria esta tese, e nao a perspectiva pragmatica de Wittgenstein, que se
limita a substituir um anseio desnecessdrio por outro.”

Quero concluir comentando a critica de Margutti a Derrida. Para Mareutti,
o verdadeiro problema em relagado ao fildsofo francés esta (como aponta
Munz) no carater ideolégico de sua posic4o, mas no fato de Derrida nao adotar
uma perspectiva pragmatica. Em resumo, esta no fato de Derrida n3o ser um
wittgensteiniano. Este defeito o leva a separar o texto de seu contexto, de sua
base social e de “outros fatores relevantes”. Cabe ent&o perguntar que “outros
tatores relevantes” podem ser estes, j4 que as coisas As quais o texto
presumivelmente se refere, ou as intencGes do autor, nado podem ser. Mas o
fato para O qual quero chamar a aten¢ao é o de que, pelos critérios de Margutti,
um texto como “Acerca da teoria molecular da evolucao”, de Jacques Monod,"
teria O mesmo tragico clestino dos textos de Derrida — e penso que isto seria
uma pena. Monod discute se hoje sabemos mais sobre nossas origens do que
ha 60 anos. Nenhuma discussdo sobre o significado de palavras est4 presente.
fampouco se constata qualquer consideragéo de ordem pragmatica. O que
esta presente € uma discussao sobre a compatibilidade entre a teoria darwiniana
da evolucao com outras teorias, incluindo-se a da relatividade. Qualquer co-
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nhecimento sobre a “base social” da teoria da evolucdo é absolutamente
irrelevante para essa discusséo. Quaisquer que sejam os defeitos de Monod,
ele tem o mérito de nao aspirar pelas coisas nem por qualquer outra forma de
credencial. Sua discussdo sobre a trajetéria da teoria molecular da evolucdo ao
longo deste século constitui um bom exemplo de como a questao que se
impds 4 epistemologia desde o fracasso da fisica newtoniana, a do avan¢o do
conhecimento,” requer a rejeicdo tanto da perspectiva semantica do projeto
do Iluminismo quanto da perspectiva pragmatica de Wittgenstein.

Notas

Este exemplo é meu, e nado do préprio Durkheim.

Nao posso deixar de mencionar uma importante diferenca entre Durkheim e
Wittgenstein. O primeiro associa o conhecimento a crencas institucionalizadas;
Oo segundo, as regras que regem o uso de palavras. Até af a diferenca € minima
ou, talvez, nenhuma. Ambos vinculam a natureza do conhecimento ao que se
passa no interior de instituicdes sociais determinadas. Mas a diferenca torria-se
significativa se se considerar que Durkheim se preocupou em explicar por que
somente algumas crencas se mantém, e Wittgenstein nado fez o mesmo em rela-
c4o as regras que regem o uso de palavras. Quando Durkheim afirma que certas
crencas se mantém porque traduzem alguma realidade, esta dando a entender
que muitas crencas se formam (talvez ao acaso), mas apenas um numero redu-
zido delas se mantém. Ha, portanto, um claro processo seletivo operando que
precisa ser entendido. Com Wittgenstein as coisas se passam de forma diferente.
Ele nado considera a hipdtese de que, se as pessoas seguem regras, € porque de
alzuma forma estas regras foram selecionadas. Penso que o processo seletivo
que responde pela permanéncia das regras que regem atividades determinadas
~— processo ignorado por Wittgenstein — diz muito mais sobre a natureza do
conhecimento do que estas regras em si mesmas. Mas debrugar-se sobre este
processo seletivo implicaria abandonar a idéia de que o conhecimento resulta
de relacdes sociais determinadas e, portanto, rejeitar uma das propostas de na-
turalizar a epistemologia (na verdade, ha mais de um modo de propor a natura-
lizacdao da epistemologia. Ha, por exemplo, a maneira proposta por Quine, que
nao vou considerar aqui).

O leitor tera percebido que esta sentenca esta inacabada: falar sobre 0 qué?
Honestamente, nao sei, e por esta razao nao conclui a sentenca. Se, por exem-



plo, o caso em pauta é a fisica newtoniana, me inclinaria a dizer que ela ‘fala’
alguma coisa sobre as leis que regem o movimento dos corpos. Mas, se o que faz
a fisica newtoniana elevar-se ao status de conhecimento niio € 0 fato de ela exprimit
certas regularidades que se verificam no universo, e sim o fato de ela ser (mais)
uma cren¢a institucionalizada; e se toda crenca sé se institucionaliza na medida
em que traduz alguma realidade social, torna-se dificil saber do que as
pessoas estao falando quando se valem de Newton para explicar, por exemplo.
as Orbitas dos planetas. Fica dificil saber se, nesse caso, aS pessoas est4o falando
sobre as Grbitas dos planetas, ou se sobre as atividades em que os cientistas se
engajam ao tentar dizer alguma coisa sobre estas 6rbitas, ou se sobre as caracte-
risticas essenciais da comunidade que avaliza a concepca4o newtoniana de movi-
mento, ou se sobre alguma outra coisa.

A ideia de que determinadas teorias s4o intrinsecamente melhores do que ou-
tras € fortemente contestada dentro da tradigdo inaugurada por Wittgenstein.
Para Kuhn, por exemplo, s6 seria possivel dizer que a teoria “a” é melhor do que
a teorta “b” se existisse alguma “linguagem de observacao neutra” a qual se
pudesse recorrer para comparar as conseqliéncias empiricas de “a” e de «bh.

nao existe esta “linguagem de observacio neutra”, Kuhn conclui que seria
inutil recorrer a uma empirica “c” para corroborar uma das teorias
e derrubar a outra. De acordo com Kuhn, a conseqliéncia empirica “c” seria
inutil porque, como nado ha nenhuma forma neutra de descrevé-la, os adeptos
de “a” diriam que “c” corrobora “a”, e os adeptos de “b” diriam que ue eorrobo-
ra “b”. Em outras palavras, cada parte interpretaria “c” A sua maneira; cada parte
interpretaria “c” a luz de seus préprios pressupostos. De fato, nao ha nenhuma
forma neutra de descrever “c”, pois toda descri¢ao é€ impregnada de pressupos-
los, mas Os pressupostos que informam a descrigao de “c” nao precisam ser os
mesmos que informam as teorias “a” e “b”, Nao havendo tal coincidéncia, estas
teorlas podem ser comparadas sem qualquer problema. Assim, da premissa cor-
reta de que nao existe uma “linguagem de observacdo neutra”, Kuhn saltou para
a conclusao equivocada de que é impossivel dizer que uma teoria é melhor do
que outra, a menos que ambas pertencam a um mesmo paradigma.

Este debate esta publicado na organizada por Borger & Cioffi (1970).
O artigo de Jarvie, Understanding and Explanation in Sociology and Social
Anthropology, € seguido dos comentarios de Winch e da tréplica de Jarvie.

Esta analogia € minha e nao de Winch, mas acredito estar em perfeita sintoniaCom SCU racliOcinio.

Na verdade, penso que Margutti quis extrair desta dicotomia (semAntica vs prag-
matica) muito mais do que ela tem a oferecer. Tal dicotomia é bem menos
importante do que ele sugere, mesmo porque, muitas vezes, 6 uma questao
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semantica saber de que lado determinada tese esta. Margutti, por exemplo, va-
leu-se de um critério semantico para dizer que a perspectiva de Nietzsche é
semantica, e € so a custa de alguma ginastica semantica que se pode dizer que
a perspectiva de Derrida € posto que Derrida nao “aspira pelas coi-
sas”. Nao obstante, para efeito de raciocinio, vou aceitar esta dicotomia tal como
Mareutti a sugere.

Cabe relembrar aqui a afirmacao de Popper de que a diferenca basica entre uma
ameba e Einstein € a de que uma ameba nao tem uma linguagem para expressar
suas hipdoteses e expo-las a critica, e, em razdo disto, ela morre se cometer
algum erro. Einstein nao precisa morrer, ele pode deixar que suas hipdteses (ou
teorias) morram em seu lugar. De acordo com este raciocinio, uma ameba carre-
ga consigo uma teoria sobre o ambiente, a qual, embora nao seja expressa em
palavras, € tao passivel de falsificacdo quanto a teoria da relatividade.

Uma comparag¢ao entre Marx e Kuhn oferece uma boa oportunidade para ilus-
trar O que considero ser o defeito mais grave da perspectiva pragmatica, a saber,
sua incapacidade de tomar a sério a passagem do tempo. Em Marx, ha muito
boas razOes para que 0 capitalismo s6 pudesse aparecer depois, e nao antes, do
feudalismo. Em Kuhn, em contraste, nto ha nenhuma boa raz4o para que o
paradigma einsteiniano aparecesse necessariamente depois, e nao antes, do
paradigma newtoniano. De acordo com Kuhn, o que ocorre em tais transicdes
ndo € um aprimoramento cognitivo real, mas uma “mudanca de gestalt’, andloga
a que ocorre quando na figura pato-coelho deixa-se de ver o pato e passa-se a
ver o coelho. Nao poderia haver analogia mais apropriada para exibir a auséncia
do tempo. Uma “mudangca de gestal? nao obedece a. seqtiéncia temporal. Pode-
mos tanto ver primeiro o pato e depois o coelho quanto o oposto.

Em comunicacao pessoal, meu aluno Mauro Lucio L. Condé, doutorando em Filoso-
tia, me lembrou que Wittgenstein estabelece, sim, relagGes entre jogos, ao introduzitr
a nocao de que ha, entre alguns deles, um “parentesco de familia”. Sou muito grato
a esta objegao porque ela aponta para o fato importantissimo de que a perspectiva
pragmatica nao € capaz de se sustentar sobre suas proprias pernas. Na verdade, nos
marcos de uma perspectiva pragmatica, a nocdo de parentesco é um contta-senso.
Parentesco supde descendéncia comum, e esta € uma idéia que so faz sentido nos
marcos de uma perspectiva evolucionaria, rejeitada enfaticamente por Wittgenstein.
Concordo inteiramente com a tese de que ha um ‘parentesco de familia’ entre
formas diferentes de conhecimento se por isto se entender que formas diferentes de
conhecimento partilham um ‘ancestral’ comum. O conhecimento cientifico, por
exemplo, ‘descende’ de alguns mitos e, nesse sentido, é, de fato, ‘parente’ de outras
formas de conhecimento. Nao ha nada de wittgensteiniano nesse raciocinio. E mui-
to curioso que Wittgenstein viesse a recorrer a uma analogia tal como a do parentes-
co. Tal analogia nao pode ser acomodada a pragmatica sem tornar esta Ultima
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dependente de uma perspectiva evolucionaria, nos moldes popperianos. Em outras
palavras, a pragmatica precisa de Popper (e de Darwin) se quiser explicar o ‘paren-
tesco’ existente entre diferentes jogos de linguagem.

se Oo controvertido livro Contra o Método, de Paul Feyerabend, tem algum mérito, é
mostrar que nenhum dos grandes feitos cientificos, da revolucio copernicana a
teoria quantica, poderia ter sido alcancado se as chamadas regras da investigacao
cjientifica nao fossem sistematicamente violadas.

A proposito, ndo posso concordar com a afirmacaio de Margutti de que é um “prin-
cipio pragmatico” a idéia de que as pessoas podem viver em comunidade e partilhar
um sistema de crencas sem ter que pensar criticamente. Esta idéia, bastante razoa-
vel, é, de fato, compativel com a perspectiva pragmatica, mas nao é necessdrio ser
um ‘pragmatista’ para aceita-la ou para explorar suas implicacdes, a menos que se
pense que a pragmatica tem o monopélio sobre qualquer idéia razoavel.

Des-Naturalizando Kuhn, Estudos Avancados, 33: 185-196, 1998. Nesse artigo opo-
nho-me a afirmacao que se lé nas Ultimas linhas do posfacio de A Estrutura das
Revolucées Cientificas: “O conhecimento cientifico, como a linguagem, é intrinseca-
mente a propriedade comum de um grupo ou nao é nada. Para entendé-lo,
precisamos conhecer as caracteristicas essenciais dos grupos que os criam e utili-
Zam. Contra isto argumento que o conhecimento cientifico tem, de fato, de ser
‘criado’ e ‘utilizado’, mas, sobretudo, tem de ser retido, da mesma forma que algu-
mas caracteristicas do grupo cientifico s6 se tornam ‘essenciais’ porque sdo de algu-
ma forma retidas. O processo seletivo que responde tanto pela forma que o conhe-
cimento cientifico assume, quanto pelas ‘caracteristicas essenciais’ do grupo cientifi-
co €, portanto, muito mais importante do que estas ‘caracteristicas essenciais’ em si
mesmas. Nesta perspectiva, querer explicar o conhecimento cientifico em termos
dos processos (sejam sociais, sejam de qualquer outra ordem) responsaveis por sua
criagdo € como querer explicar a evolucao das espécies em termos dos processos
responsaveis por variacoes em organismos individuais, sem levar em conta que sd
uma proporcao infima destas variac6es é retida por um aut6nomo processo seletivo.
Talvez o desconhecimento deste ponto seja o principal defeito da sociologia do
conhecimento de inspiracao kuhniana, a qual tem em David Bloor, Barry Barnes.
Bruno Latour e Steven Shapin os nomes mais expressivos.

A mencao a Pasteur nao é€ acidental. Em um artigo intitulado Give me a laboratory
and I will raise the world, Bruno Latour (1983), um dos mais renomados herdeiros
de Wittgenstein, argumenta que o grande feito de Pasteur foi ter sido capaz de aliciar
Os mais diferentes segmentos sociais da sociedade de sua €poca.

Quero, neste ponto, fazer um comentario critico 4 contribuicao de Cristina Magro
para a presente coletaénea, no artigo Valor de Fato. A autora argumenta que a obra de
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Maturana representa uma contribuicao fundamental para a epistemologia,
uma ¥ez que revela o que esta envolvido na percep¢do. Quero contrapor o argu-
mento de que, ainda que tudo o que Maturana tenha dito sobre os mecanismos
tisiologicos envolvidos na percep¢ao seja correto, isto é, ainda que Maturana te-
nha formulado uma teoria sobre a percepgio que corrija as teorias formuladas
anteriormente, esta teoria so teria relevancia para a epistemologia se a percepcao
(ou a observacao) fosse fundamental para o conhecimento, Mas a idéia mesma de
que a observacdo ¢ fundamental para o conhecimento é, para tomar os proprios
termos da autora, “um dos diversos mitos que compdem a tradicio cultural do
Ocidente”, o qual, diga-se de passagem, Popper ajudou a derrubar hd mais de
Sessenta anos, a0 propor que nenhuma teoria pode estar baseada na observacio
em razao de nao poder haver conhecimento indutivo — posto que o mundo nio se
impoe aos nossos sentidos (a propdsito, uma das teses centrais de Maturana é a de
que nao ha interagado instrutiva. Embora muitos pensem que esta tese é uma
novidade revolucionaria, ela nao passa de uma repeticio da sexagendria tese
popperiana de que nao pode haver conhecimento via inducdo). Portanto, a me-
nos que se reabilite o mito positivista de que o conhecimento deriva do acimulo
cuidadoso de observacées (algo que a neurofisiologia de Maturana ndo pode e
imagino, nem gostaria de fazer), a contribuicéo de Maturana para o entendimento
do fenomeno da observacao é, por mais correta que seja, irrelevante para a
epistemologia. Por outro lado, acho curioso que a autora tenha mencionado que
nossa cultura atribui impropriamente a ciéncia o controle’sobre tudo e, ela pro-
pria, venha a endossar a proposta de naturalizar a epistemologia, proposta que
consiste exatamente numa tentativa de atribuir 4 ciéncia (seja a sociologia, no caso
de Kuhn, seja a psicologia, no caso de Quine, seja a biologia, no caso de Maturana)
o controle sobre algo que sempre se manteve fora de seu controle, a epistemologia.

Veja-se 0 artigo apologético de Ian Hacking (1986).

A tese de que devemos abandonar qualquer anseio por credenciais — ou, em
outros termos, de que ndo ha bases ultimas de validacio do conhecimento —
constitul o proprio nucleo da epistemologia popperiana. Esta tese foi recentemen-
te repetida por Richard Rorty (em seu livro Philosophy and the Mirror of Nature)
como se fosse uma novidade pragmatista, Pena que Rorty tenha se mantido preso
ao fundacionalismo que ele corretamente rejeita. De Bacon ao Circulo de Viena,
aceitou-se a ideia de que conhecimento que nao é baseado em observacio nio
merece este nome. Esta € uma forma de fundacionalismo. O autor se opée a ela
com razao, mas iimitou-se a substituir esta forma de fundacionalismo por outra.
Para ele, se a observacao nado pode ser a base do conhecimento, entio em outra
coisa Oo conhecimento tem que estar baseado. Esta “outra coisa” € o consenso
obtido em determinada comunidade. Conhecimento, nesta perspectiva, passa a
ser o estado de espirito que prevalece em determinada comunidade de convivio
em determinado momento.
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I5 A versão em português está na coletânea Problemas da Revolução Científica,
organizada por R. Harré, Editora da USP, 1976.

19 A discussão sobre o avanço do conhecimento só se impôs depois que a física
newtoniana começou a apresentar problemas. Enquanto se cometeu o erro de
supor que esta cosmologia era definitiva, não fazia sentido perguntar como a
ciência poderia avançar para além de Newton. Como hoje não se comete o erro
de supor que o sistema einsteiniano é definitivo, a pergunta “como a ciência
pode avançar para além de Einstein” faz todo sentido.
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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.



A ciénciad e seus impasses

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
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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,
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Cristina Magro

Entre os diversos mitos que compõem a tradição cultural do Ociden-
te estã o de que a ciência se caracteriza — e ao mesmo tempo se notabiliza
e se auto-ratifica — pelo acesso privilegiado a uma realidade objetiva inde-
pendente e dada, cujas leis de funcionamento cumpre a ela “descobrir. À
ciência se atribui a propriedade principal de fazer previsões e permitir o
controle.. .  de tudo.

O exercício dessas capacidades é conquistado graças ao cumprimento
fiel de uma série de procedimentos, como a aplicação sistemática de um
método particular, o chamado método científico, que, se acredita, tem o
poder de afastar do processo de investigação e dos resultados da análise
quaisquer ingerências indesejáveis do pesquisador, pejorativamente caracte-
rizadas de “subjetividade” e “circunstancialidade”, De acordo com esse modo
de pensar, o uso dessa estratégia garante que os resultados da investigação
científica sejam objetivos e universalmente válidos. A universalidade das afir-
mações, em oposição à localidade de resultados e à particularidade de obser-
vações, tem sido historicamente preconizada como condição essencial de
respeitabilidade nesse domínio.

Alcançar essas propriedades depende então da fidelidade a certos prin-
cípios, como a concentração de esforços na investigação de núcleos duros de
necessários incondicionais para o aparecimento dos fenômenos que interes-
sa compreender, de pequenas ilhas de regularidades que se pretendem uni-
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versais e definidoras mesmo do objeto analisado — ainda que 4 custa de um
alto grau de abstracao, de um distanciamento cabal da experié@ncia.

O que estou ressaltando aqui —- e ao mesmo tempo aquilo a que estou
me contrapondo — € que ordinariamente se pensa que o que a pesquisa
cientifica produz é a de caracteristicas regulares encobertas do
mundo dito externo ou do comportamento observavel, e nado que a propria
pesquisa e seus resultados s4o uma inventiva manufatura humana que, hist6-
rica € recursivamente, aderiu 4 estética da regularidade e da generalizacdo
como formato ideal de seu produto.

A idéia de objetividade como independéncia do investigador e confor-
macao com fatos de um mundo externo esta estreitamente relacionada 4 de.
verdade e a de racionalidade, sendo as ciéncias naturais o proprio paradigma
da racionalidade humana. E essa muitas vezes nao explicitada —
dada sua natureza inquestionavel na tradicao cultural do Ocidente —, que
compele literatos, fildsofos, historiadorés, lingtiistas, pesquisadores das cién-
clas humanas em geral, cujos interesses nio se enquadram necessariamente
nos limites das ciéncias naturais, a perseguir a cientificidade de suas conclu-
soes segundo parametros dessa Area, visando a conquistar-lhes 0 estattito de
verdadeiras € ao mesmo tempo permitir que sejam vistas como produtos do
exercicio da razao (Rorty, 1991a). Assim, relevantes questées que poderiam
ser colocadas no interior de estudos humanisticos sequer s4o levantadas. Sao
aprisionadas por uma disciplina balizadora de resultados exprimiveis em
moldes que nao lhes cabem, deixando de fora — e A guisa de ‘mistério’ —
muito mais do que se consegue, de dentro, explicar.

Esse apreco pelo estatuto privilegiado das cié€ncias matemiaticas e da
natureza €, por exemplo, bastante claro no dominio dos estudos da lingua-
gem. No periodo pré-saussureano, era explicito o desejo de “elevar o conhe-
cimento da linguagem a dignidade de ciéncia, seguindo para isso o movi-
mento positivo das ciéncias morais, aproximando-a das ciéncias da natureza
atraves da idealizacao” (Médina, 1978; Normand et al., 1978). Foi esse movi-
mento que saussute perseguiu, dando como inaugurada a era cientifica dos
estudos da linguagem. Foram os anseios de seus contemporaneos que Saussure
reuniu € expressou, definindo para a disciplina um objeto abstrato, regular —
isento da heterogeneidade lingtiistica experimentada nas trocas cotidianas e
na mudcan¢a historica — e os elementos e principios de andlise aos quais
qualquer estudo da linguagem, para merecer 0 estatuto de cientifico, deveria
se submeter. A despeito da novidade produzida por Saussure nesse dominio.
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pode-se rastrear em outros expoentes do pensamento ocidental tanto a con-
tinuidade dos principios tedricos de que ele se valeu (Derrida, 1972) quanto
a passiva aceitacao do conceito tradicional de linguagem (Harris, 1996).

Em uma acao que acabou por influenciar as ci€ncias humanas como
um todo e cujas seqtielas ainda se sentem apés cerca de um século dentro
da propria lingiiistica, apesar da ebulicao e visibilidade alcancadas pela
disciplina nas trés ultimas décadas seguindo um novo inaugurador da disci-
plina - Noam Chomsky -, foi Saussure quem estabeleceu, nesse Ambito,
uma serie de dicotomias célebres como, por exemplo, langue/parole.
signilicante/significado, sincronia/diacronia, fato/valor. As geracées de lin-
guistas que se seguiram — e a maioria dos cientistas humanos que atende-
fam a esse toque — cristalizaram seus esforcos no estudo dos primeiros
membros de cada um desses pares, que’ eles entenderam como sendo o
unico caminho possivel para atingirem a meta de cientificidade em seus
estudos: constituiram um objeto abstrato, formal, atemporal, e entZo consi-
derado objetivo. Pensaram assim poder alcancar, e de modo estavel, o
conhecimento das relacg6es estruturais entre os componentes das linguas.
No entanto, outras leituras de Saussure diferentes daquelas que fizeram os
recém-intitulados lingtistas, em outras circunstancias, foram e tém-se mos-
trado possiveis (Mandelbaum, 1968: Harris, 1990).

Na rede de crengas e praticas que constitui o dominio da ciéncia, a
respeitabilidade das afirma¢des dos cientistas é ainda garantida por outros
tipos de procedimentos cautelares associados aos que vimos descrevendo. O
estatuto prestigiado das afirmagées cientificas, acredita-se, se da pela correla- .
cao estreita que estas mantém com fatos do mundo. E é precisamente essa
relacao de espelhamento fiel, propiciada por uma formulacio lingtiistica ade-
quada, que torna essas afirmacOes verdadeiras. Embora essencial no proces-
so de constituigao do dominio, e embora objeto de variadas descric6des, a
forma linguistica dos textos cientificos raramente 6 vista como coexercendo
responsabilidade direta na aura de independéncia que esses textos tem com
relacao aos seus autores e de dependéncia do efetivo exercicio da
racionalidade.

Assim, € ainda comum vermos os autores de textos académicos se
comportarem dentro dos limites rigidos do emprego de sentencas impesso-
ais € da voz passiva, ou do chamado “plural de modéstia”, relegando ao
fundo 0 autor-individuo e focalizando os feitos idealmente independentes
daquele que os marca com sua indelével assinatura. E corrente os cientistas
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evitarem também avaliacdes nao-exprimiveis numericamente, prestigiarem
uma linguagem logica préxima de formalizacGes algébricas em detrimento
da linguagem discursiva, tida como insuficiente e inadequada para expres-
Sar a maraviihosa perfei¢ao do universo que eles esto ocupados em apre-
ender. Os cientistas, entao, salvo privilegiadas excec6des, acabam adotando
um. estilo insosso de encadeamentos argumentativos previsiveis, preten-
dendo dar voz a uma razao que precisa ser, aqui, incondicional e
desincorporada. Nietzsche, escritor consciente dos feitos e efeitos da lin-
guagem, parece ter sido o primeiro pensador a apreciar, com seu estilo
irOnico e nao raro acido, a idéia de que o argumento mais racional e desa-
paixonado € uma instancia apenas da polémica que venho desenvolvendo
aqui, um esfor¢o para mascarar a natureza parcial e partidaria do trabalho
cientifico CNehamas, 1985; Magro, 1993).

Movemo-nos entao para perto de um outro mito associado ao primeiro: o
de que se pode distinguir — e ao fim e ac cabo € necessario que se distingam —
nucieos da linguagem que sido literais, objetivos, inequivocamente nao-ambi-
SuOs em sua representacao de fatos, e extensas margens de sentidos secunda-
rios, ttanslatos, metafGricos, as expressGes do valor, do subjetivo, do particular,
do contingente. Tanto essa dicotomizagéo quanto a escolha do que seja dela
central e periferico se fazem em termos da selecdo promovida pelos cientistas’
dos seus prdprios instrumentos e, no caso dos lingtiistas, do tipo de objeto que
desejam (ou acreditam ser necessdrio € possivel) investigar

Harris chama atenc4o para o fato de que, ao longo do tempo,
a falidilidade do equipamento lingtiistico da humanidade tem sido culpada por
quase tudo, “desde a cren¢ca numa Divindade 4 da discriminacdo
entre sexos”, tendo havido reformas e cruzadas de todos os credos promovendo
campanhas para aprimorar a questao. Estas incluem propostas de melhorar Iin-
guas existentes, eliminar de vez as imperfeicdes da lingua cotidiana, como é o
caso do calculus universalis de Leibniz, o projeto de uma linguagem artificial,
desprovida de qualquer ambigiiidade. Ainda notavel, nessa mesma é o
Begrijsschrift de Frege, uma conceitografia, que se define como uma linguagem
formular de pensamento puro, imitada da linguagem aritmética, um meio de
evitar mal-entendidos e erros no pensamento originados principalmente da lin-
guagem ordinaria. Faz parte desses esforcos, portanto, o significativo empenho
dos cientistas em afastar de seu discurso qualquer marca das circunstancias da
Investigacao — que se quer atemporal — ou da participacao do investigador, pois
suas conclus6es cientificas se querem impessoais e independentes.
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Tomar a lingua como um conjunto finito de regras que geram um
infinito conjunto de senten¢as, como o fazem os lingtiistas desde Chomsky,
€ apenas reformular o mito da linguagem em termos abstratos, diz Harris
(1981:11). A partir de Chomsky passou-se a acreditar que o conhecimento
de tais regras € condi¢ao sine qua non para individuos se encontrarem em
comunidades lingtlisticas e serem capazes de trocar pensamentos uns com
os outros conforme um plano pré-arranjado dessas regras, resistente a fa-
lnas e a inger€ncias circunstanciais. No interior da disciplina, tal qual defi-
nida por esse engenheiro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, os
linguistas tem chegado a uma formalizacdo e abstracdo maximas de seu
objeto €, ao mesmo tempo, a uma pertinéncia minima para o entendimento
de quest6es cruciais, como a interpretacao de textos, a conversacdo, a
Gin)compreensao miitua.

Desse modo, 0 que se produz no processo de investigacao é tido como
independente do pesquisador, de seus interesses privados ou ptiblicos — de
seu senso etico, de sua postura politica. Em se tratando de assuntos como
etica € responsabilidade, sao marcantes as expressdes “a responsabilidade da
cl€ncia ou a ética cientifica” em detrimento de “a responsabilidade/a ética
dos cientistas”. E como se a ci€éncia existisse sem os cientistas. Mais precisa-
mente, € como se a ciéncia nao fosse exatamente o conjunto de redes
conversacionais dos cientistas aceitas pelas comunidades que lhe reservam
papel decisério em disputas das mais cotidianas. Mas ciéncia € 0 nome abs-
trato dado ao conjunto das praticas daqueles que as constroem, por elas se
apaixonam, a elas se dedicam e nelas acreditam. E isto é precisamente o que,
em recursao, Ihe confere tamanho prestigio na cultura ocidental.

Nesse contexto €, entéao, um problema falar da relac4o entre ética e
linguagem — nado s6 no dominio da ciéncia como em qualquer outro em que
se pretende estar a linguagem representando fielmente um mundo exterjor
Ai supoe-se ser natural a separacio em dominios distintos da exist€ncia hu-
mana entre questoes de valor (como tradicionalmente se vé a ética) e ques-
toes de fato (como ordinariamente se pensam as questées relevantes em
ci€ncia) e, conseqlientemente, seu tratamento por disciplinas disjuntas.

Quem de nos compartilhar minimamente essas idéias ouvird a pergunta
pela relacao entre fato e valor, ética e linguagem, ou pela postura ética das
teorias cientificas como uma mera de filésofos ou como um
impertinente sobre os afazeres dos cientistas, que ja t6ém problemas
demais para ainda se preocuparem com essas questG6es, ai ditas menores. Ou
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ainda podera ouvi-la como um filosofar de cientistas ou um filosofar de
fildsofos que nao sao bons o bastante para lidar com as esséncias e se
dedicam a discuss6es especulativas sobre relacoes externas a seu objeto,
apenas tratavel nos termos objetivos dos nucleos literais de significacdo.
Em tempos de “politicamente correto”, podera ainda entender que tal dis-
cussao se alinha com o patrulhamento ideolégico da moda, uma normatizacao
indesejavel, pois os intelectuais sérios se pretendem livres para sua ‘desco-
betta da realidade’.

Como nao integro qualquer um dos grupos anteriores, no que se segue
procurarei trazer contribuicoes pertinentes a esse debate. Quero argumentar
que nem esse modo de pensar a ciéncia nem o de ver a linguagem necessi-
tam ser mantidos e que eles correspondem, literalmente, a uma desvaloriza-
cao tanto do que fazemos ao fazer ciéncia quanto do que fazemos ao estar na
linguagem. Se formos capazes de processar mudancas significativas nesse
modo de ver na direcao que vou sugerir, oO que aparece em seguida é a
compreensao da ciéncia como um conjunto de atividades de cientistas res-
ponsaveis pela propria escolha e configuracao de suas teorias e pelo
direcionamento de suas pesquisas.

Comecei falando dos critérios de validacao da ciéncia no Ocidente: o
apelo para uma realidade externa independente, o uso de proposic6des re-
presentativas dessa realidade, a previsdo. E de dentro da ciéncia, mais espe-
cificamente da neurofisiologia, que me parece ter surgido o melhor (o mais
elegante, O mais convincente) questionamento desse conjunto de crencas.
Humberto Maturana, a partir de seus estudos experimentais sobre a visdao,
alirma que, Como seres vivos, somos constitutivamente incapazes de obser-
var um mundo de objetos independentes de nossa prdépria observac4o.

Replicando o famoso experimento da rotacao do olho da £4, feito inici-
almente por Roger Sperry na década de 40, Maturana se deu conta de que
perceber consiste no desencadeamento de uma .série de correlac6es
neurofisiologicas que sao fruto de uma longa historia de acoplamento estru-
tural com o ambiente onde os seres vivos desenvolvem sua ontogenia. Per-
ceber nao é, como a tradicao ocidental insiste em nos fazer crer, a captacao
de um mundo exterior a um organismo e independente dele, e a conseqtien-
te computacao desse meio em representacdes internas.

Além disso, afirma Maturana, nosso sistema nervoso nao tem condicées
de constituir, no seu interior, essas tais representacdes sobre as quais, nessa
cultura, estao assentadas as noc6es de percepcao, linguagem, conhecimento.
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memoria (Maturana, 1970, 1997a, 1997b; Maturana & Mpodozis, 1997). Essas
conclus6es tao radicais o levaram a refletir sobre o proprio conhecimento
cientifico e sobre a: fenomenologia que observamos no viver dos seres huma-
nos, como a linguagem.

NO caso do conhecimento cientifico, aplicando recursivamente essas
ideias construidas no dominio da neurofisiologia e constituindo assim aquilo
que ele chama de “epistemologia experimental”, Maturana compreendeu que
uma explicacao cientifica, como qualquer outra, é a reformulacdo de nossa
experi¢ncia de uma maneira aceita pelo conjunto de observadores envolvi-
dos na explicacao (Maturana, 1997c, 1990). Para ele, portanto, 0 critério de
validacao das cientificas nado é o acesso privilegiado a uma rea-
lidade objetiva e independente, até mesmo porque nao é assim que o conhe-
cumento se da. Nossas explicagdes, cientificas ou nao, validadas por
crit€rios estabelecidos pela propria comunidade, que as aceita ou rejeita como
explicacoes com base nesses critérios. O que para ele é peculiar 4s explica-
coes Cientilicas € que as construimos sob a forma de um mecanismo gerativo
nao-reducionista, que correlaciona gerativamente fendOmenos observados num
dominio com o funcionamento de um mecanismo que esta em outro domi-
nio de descricées.

Assim, além da €nfase atribuida por Maturana 4 comunidade de obser-
vadores que a cada momento valida as observacGes, para ele a predicao é
apenas um dentre outros requisitos para a composicao do mecanismo
explicativo em que consistem as explicac6es cientificas, de tal forma que a
predi¢ao nao pode ser usada nem Para caracterizar nem para corroborar, »
sozinha, qualquer cientifica. O que Maturana nos diz aqui é que,
para entendermos o que é fazer ciéncia, é preciso entendermos nosso obser-
var, € este se da na comunidade do viver na linguagem, na qual tornamos
possivel o mundo de sujeitos e objetos no qual vivemos. Isso se pode resu-
mir num aforismo: “Tudo é dito por um observador’.

Desse modo, a linguagem €, em Maturana, algo diferente daquilo que o
Ocidente descreve como sistemas aut6nomos de simbolos que medeiam es-
queimas conceituais e O mundo, ou como indicio de certos processos cognitivos,
como instrumento de comunicaca4o, como representacado da realidade. Lin-
guagem € comportamento, é atividade recursiva e consensual entre mem-
bros de comunidades que mantém uma historia recorrente de interacdes, E
no exercicio coletivo da linguagem que emergem referentes, significados.
simbolos, a possibilidade de fazer recortes, de falar em regularidades, em
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raciocinio, cognicao, consciéncia. Aquilo que pudermos descrever como uma
gramatica, aquilo que pudermos apontar como significados na lingua sao
produtos — e€ nao requisitos aprioristicos individuais para a participacao em
uma comunidade falante qualquer. Isto é exatamente o inverso do modo de
ver a linguagem acalentado no Ocidente. Aqui, a linguagem nem é uma
transcendente propriedade distinguidora do homo sapiens, nem se reduz a
configuracdes neuronais, eventos particulares do dominio da fisiologia, como
descreve a ficcao das neurociéncias deste fim de século, conforme se Jé, por
exemplo, em Churchland (1993).

Escolhi partir da ciéncia porque € como cientista que aqui me interessa
tratar da avaliacao das teorias que produzimos ou nas quais nos engajamos.
E como cientista que me interessa falar em ética, linguagem e ciéncia, ainda
que meu trabalho esteja impregnado da esperanca de dissolvermos as fron-
teiras cisciplinares, as fronteiras entre ciéncia, filosofia e arte, que tanto sao,
elas proprias, a sustentacdo das dicotomias da tradic4o cultural do Ocidente
quanto, ao mesmo tempo, sao por elas sustentadas.

No entanto, diversos aspectos consoantes com esse modo de ver tém
uma. historia ja centenaria na filosofia. Na Europa, Nietzsche foi o primeiro a
‘destranscendentalizar’ dicotomias do mundo ocidental e a mostrar,
que poderiamos viver sem elas (Nietzsche, 1992).

Na critica ao “mito do dado”, Sellars afirma que o que fazemos ao nos
referirmos a uma situacdo qualquer caracterizavel como sendo de conheci-
mento nao € dar uma descricao empirica daquele episd6dio ou estado: é
coloca-lo no espaco ldgico de razées, de justificacao, e o que demonstramos
€ que somos capazes de justificar o que estamos dizendo (Sellars, 1991,
secao 36). Em outros termos, o conhecimento é inseparavel da pratica social
de justificar nossas afirmac6es uns para os outros, e nado consiste na apreen-
sao de objetos empiricos de conhecimento apresentados diretamente 4 nossa
mente. Nada ha fora das nossas que nos permita justificd-las.

A essa destrui¢cao da idéia fundacional do empirismo, da idéia de que
podemos distinguir entre o que é dado 4 mente e o que é dado pela mente,
junta-se Oo argumento de Quine de que é possivel distinguir entre verda-
des analiticas e sintéticas, entre significado e fato (Quine, 1951), que Rorty
aponta como residuos da distin¢ao aristotélica entre esséncia e acidente, e do
qual a tradicao ocidental nao conseguiu ainda se livrar (Rorty, 1979:165-212
sobre Sellars e Quine na filosofia que ele chama de pés-analitica). O artigo
Iwo Dogmas of Empiricism de Quine € particularmente relevante para os



Valor de fato

linguistas, pela argumentacao que envolve implicacSes do conceito de signi-.
ticado e sua distincao da nocdo de fato. O curioso é que esse seu trabalho
forneceu elementos produtivos tanto para o holismo e o pragmatismo desen-
volvidos por Rorty, por exemplo, quanto para a epistemologia naturalizada a
que o proprio Quine se afiliou, lamentando posteriormente que o refinamen-
to excessivo de seu raciocinio no artigo em questao tenha apontado noutra
direcao da qual ele viria a discordar.!

A esses Tilosofos podemos reunir ainda o segundo Wittgenstein (1953),
principalmente em sua recusa a idéia de uma linguagem privada e da lingua-
gem mediacao/representacao perpetuada pela tradicZo ocidental, e em sua
proposta de compreendé-la em termos de jogos de linguagem méveis, vari-
avels, circunstanciais.

Hoje, a filosofia da mente e da linguagem de Davidson é um excelente
roteiro na mesma direcao. Ele rejeita a idéia de esquemas conceituais e.
consequentemente, a distincao entre algo que lingtiistico e algo que é
externo a linguagem e que torna as sentencas verdadeiras (Davidson, 1974).
Sugere também que descric6es em termos microestruturais (usando 0 voca-
bulario de neurénios e sinapses, por exemplo) e descric6es em termos
macroestruturais (crenca, desejo, intencao) sao irredutiveis uma 4 outra. Ele
entende que cada uma delas esta num dominio diferente e atende a diferen-
tes propositos, nao se podendo dizer que uma seja mais verdadeira que a
outra. Juiga indesejavel a perspectiva reducionista da ciéncia que insiste em
colapsar essas duas instancias descritivas (Davidson, 1980). Uma terceira tese
defendida por Davidson e que nos interessa aqui é que as metaforas nao tém
qualquer sentido especial, adicional, nem requerem qualquer -recurso se-
mantico ou cognitivo extra além daqueles envolvidos em nossa atribuicdo de
sentidos ordinarios. Assim, nao ha como distinguir entre sentidos secund4-
rios, translatos, e sentidos primarios, literais, com base no maior ou menor
espelhamento da realidade ou no ntimero de processos cognitivos envolvi-
dos em sua (Davidson, 1978).

Rorty (1991b) articula essas trés teses davidsonianas no que ele chama de
‘Hisicalismo nao-redutivo”. Por fisicalismo entendemos uma para
descrever quaisquer fen6menos em termos tanto microestruturais quanto
macroestruturais, em termos tanto nao-intencionais quanto intencionais sem
que nenhuma das descri¢des tenha qualquer privilégio de natureza ontoldégica
sobre a outra. O fisicalismo implica fundamentalmente, portanto, uma postura
de independéncia — ou de abandono — das categorias transcendentais a que
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esta presa a tradicao ocidental. Por nao-redutivo entendemos que os vocabulé-
mos micro e macroestruturais, nao-intencional e intencional sdo diferentes e par-
ticipam de jogos de linguagem diferentes, nio podendo um substituir o outro em
nome de uma suposta verdade ontoldgica. Assim, Davidson e Rorty mantém a
ideia de um espa¢o psiquico, mental, do qual palavras como. desejo, planeja-
mento € interesse sao constitutivas. Mantém o espaco fisico, do corpo, do qual
palavras como neur6nio, protons e néutrons sao constitutivas. A reducdo de um
ao Outro, ou a eliminacao do mental em favor do fisico (supostamente o Unico
tratavel cientificamente) ou vice-versa — as alternativas apresentadas pelas cién-
clas cognitivas hoje — resultam, desse ponto de vista, desastrosas.

O mesmo movimento encontramos em Maturana: aquilo a que habitual-
mente denominamos o mental, o psiquico, nele devem ser entendidos como
processos, como fenomenos relacionais em que nosso viver humano se da: o
humano nao ocorre na interioridade corporal, ainda que dela dependa, mas na
dinamica de relagao com o meio na linguagem (Maturana, 1997d). A mente
nao esta na cabeca, mas na relacdo (1985).

Agora precisamos explicitar nossa prdpria nocdo de ética. Precisamos
comigura-la fora da arquitetura conceitual tradicional. Precisamos
do limbo dos principios transcendentes e universais sem os quais algumas de
nossas atividades poderiam passar, permitindo-nos articular adequadamente
nossos afazeres em instancias diversas de nossa vida como afazeres que de-
penciem de nossos proprios afazeres. Tomemos a idéia de ética como postura,
uma disposicao para aco no mundo caracterizada por sua maior ou menor
capacidade de inclusao de outros no nosso mundo ou de visualizacdo .dos
outros que estao ao nosso redor. Enquanto uma disposicao para acao é tam-
bém emocao e, se estivermos imersos em afazeres que produzem sociedades
mais igualitarias e livres, mesmo que eventualmente nao consigamos dar a
nossas escolhas justificativas racionais, ainda assim saberemos exatamente o
que € ou nao é desejavel em termos de uma coletividade. A forca da ética,
assim entendida, podemos reconhecer inclusive no de uma cor-
rente teorica qualquer. Isto €, sendo postura, todo mundo tem uma, quer aceite
reconhecé-la e explicita-la, quer. nao.

Como, entao, lalar das atividades cientificas sem eximi-las da responsabilida-
de de fazerem parte de redes de conversagdes mais amplas que as dos escritérios
e laboratérios em que se d4o, ao mesmo tempo em que ‘teconhecemos suas
contribuigdes relevantes para a melhoria das condicdes de vida das pessoas que
direta ou indiretamente participam de/sao afetadas por nosso trabalho ?
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A projecao, producao e continuidade da pesquisa cientifica tém sido
discutidas com muita propriedade por Latour (1988, 1993), sem priorizar
quaisquer das forcas que ai atuam. Ainda que bastante envolvido com o
trabalho em laboratorios de biologia, com a pesquisa bioldgica, o pensamen-
to de Latour nos ajuda a nos dar conta de como foi que, na historia recente
da linguistica, o objeto de estudo do gerativismo se impos, redefinindo todas
as regras da disciplina.

Por um lado, é preciso reconhecer o esforc¢o despendido pelos pesquisa-
dores fiéis ao credo na corroboracao e aprimoramento da teoria desenvolvida
por Chomsky” e, ao mesmo tempo, mencionar que as inovac6es trazidas para
a area ampliaram o citculo de dos lingtiistas de forma a incluir
nele especialistas em inteligéncia artificial e neurociéncias, por exemplo. Por
outro lado, € preciso reconhecer o vocabulario normatizante e de controle com
que a teoria foi e é construida: desde o inicio dessa era sucederam-se intimeros
mocelos, sem se alterar a direcao perseguida a este respeito.

E preciso ainda reconhecer o Gndevido) refluxo, para a fenomenologia
humana, da comparacao com os computadores, que ja faz parte mesmo da
teoria psicol6gica de Fodor (1975, 1982) que lhe da sustentacao. E assim que
os linguistas falam hoje em input e output referindo-se aquilo que se ouve e
ao que se fala, em mddulos da mente, em processamento de simbolos, em
processamento cognitivo, na natureza algébrica da recursividade lingtiistica,
com a naturalidade (e literalizacao!) que ao longo desses quase trinta anos de
gerativismo a recorréncia das conversacdes de estatuto privilegiado produziu
nesse vocabulario. Essa associacao entre corpo e maquina, mente e software,
permitida pelo cartesianismo adotado por Chomsky, encontrou ambiente
propicio para se desenvolver, de um ponto de vista tanto técnico quanto
estético dos critérios de cientificidade da época.

Parece-me cdesnecessario explicitar em detalhe as idéias de Chomsky,
tal a penetracao de sua doutrina em circulos académicos e profissionais. Mas
algumas observacoes ainda cabem aqui. Chomsky e seus seguidores afirmam
que todo ser humano traz, como parte de seu equipamento genético, um
conjunto de regras (atualmente renomeadas “principios e parametros”) e um
conjunto de @ priori conceituais inatos, representados na mente’? daquele
que devera se tornar um falante-ouvinte. Estes sao um pré-requisito suficien-
te para, mediante exposicao a dados “imperfeitos” de uma lingua qualquer,
ser acionado no individuo o “dispositivo para aquisicdo de linguagem” e
desenvolver-se nele uma gramatica que é€ um conjunto de regras de natureza
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essencialmente sintatica que Ihe permite enunciar sentencas da lingua. No
entanto, essa capacidade, infinita, € impossibilitada de se mostrar inteira-
mente por causa dos limites da propria existéncia humana: limites de mem6-
tia, limites de tempo, interferéncia prejudicial de nossas mundanas circuns-
tancias. Essa capacidade infinita é, ela mesma, regida por regras, ndo é livre.
soire restrigdes de natureza sintatica. Como apontei anteriormente, é clara
aqui a procura da esséncia da linguagem formulada como um sistema abstra-
to constituido por codigo de natureza matemiatica, logica, perfeita, cuja apli-
cacao e€ perturbada por acidentes de uso e percurso.

A promessa ce suplantar os limites do humano e conhecer 0 essencial
da linguagem — o que, de acordo com esse modo de ver, significaria conhe-
cer, aO mesmo tempo, parte das capacidades cognitivas da espécie ~ foi-e
ainda continua a ser, em certos circulos, sedutora. ‘Tal perspectiva estabelece
definitivamente a descontinuidade entre os animais humanos e os outros
animais, tendo como elementos distinguidores o nimero de simbolos que
cada especie manipula e a variedade de informacdes que consegue transmi-
tir.? Esse é, entao, um discurso de limites e de exclus6es, nao um discurso
que ressalte as surpreendentes possibilidades que nos abre a linguagem em
termos de configurarmos nela uma variedade de mundos possiveis, de forne-
cermos explicagoes e descrig¢des concorrentes nao por sua maior ou menor
aproximacao da verdade ou da realidade, abstratamente definidas indepen-
dentemente da linguagem em que essas sdo formuladas, mas por sua utilida-
de na satisfacao de nossas perguntas, curiosidades e dificuldades.

Paralelamente, outro conjunto de prdaticas excludentes cumpriu papel
decisivo na projecao da linha de pensamento chomskyana dos anos 70 até o
inicio dos anos 90 (quero fazer-me aqui otimista e considerar que esta situa-
cao comegca a se alterar): os decretos departamentais e de agéncias
tinanciadoras de pesquisa direcionaram a de pessoal e de verbas
claramente para pesquisadores engajados no desenvolvimento daquele mo-
delo tedrico particular, que se tornou entao um must académico. Ainda tive-
fam papel importante as cupulas de associacées de lingiiistas selecionando
trabalhos apresentados em seus semindrios e congressos, e definindo tematicas
para seus encontros sempre focalizando o gerativismo; politicas editoriais
como a da revista Language, que determinou a selecado de seus artigos em
termos da referéncia 4 pesquisa relevante que, aqui, significava “pesquisa
realizada naquela corrente tedrica particular’> e a réplica do editor, uma nota
a propria resenha de Taylor; e também Hopper (1989), sobre a atitude
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programatica dessa teoria, estabelecendo limites precisos para a disciplina e
OS disciplinados).

Ainda que, no recente video A do Consenso, Chomsky te-
nha aparecido para muitos como 0 arauto de mais uma novidade no campo.
ao reconhecer que pelo menos no nivel do discurso — um nivel maior do que
aquele de que modelos tedricos de sentenca estao equipados para tratar — ha
margem para uma atividade interpretativa de fato, parece-me que o que se
pretende ali € justamente denunciar os perigos da “excessiva valoracao” dos
fatos. Aplicar as idéias expressas nesse video A andlise do proprio documentirio
permite-nos ver os grosseiros recursos de que a producao se valeu para
construir a imagem do imparcial cientista prejudicado pelas irracionais forcas
externas do poder. A quem queira estender as observacées lancadas ai, em
situacoes jornalisticas e politicas, para o dominio da ciéncia como ele a exer-
ce, um lembrete: a se manter a.dicotomia, nao podemos nos esquecer de que
a subjetividade € constitutiva_da objetividade. E nessa oposicéo que uma e
outra se definem e se sustentam como modo de pensar. O que Chomsky faz
nesse video é procurar consolidar a idéia de objetividade e dos prejuizos da
subjetividade, e assim reunir seu rebanho ja bastante disperso pela faléncia
das muitas promessas de felicidade futura com que iniciou o programa
gerativista na academia, reinstaurando o promissor caminho da verdade.

Maturana (1997c) e Rorty (1997) sao unanimes em apontar que a busca
da objetividade, o apreco pela verdade como representac4o perfeita de uma
realidade externa independente correspondem a um modo de
interpessoal caracterizado pela intolerancia para com o diferente e pela exi- .
gencia de obediéncia. Ambos indicam, cada um a seu modo, que é nas redes
de conversac4o, apenas nelas e dependentes delas — porque nenhuma regu-
latidade ou esséncia ou realidade ha fora dos jogos de linguagem daqueles
que ‘linguajeiam’ — que configuramos maiores ou menores zonas de concor-
dancia. Isto € o que devemos, entio, compreender como ‘objetivo’ e ‘verda-
deiro’, € junto podemos trazer para nossa reflexdo a atticulacdo entre a ética
€ a pratica, seja ela cotidiana ou cientifica.

Dar-nos conta de tudo isso, a meu ver, abre caminho para sermos livres
em nosso trabalho, em nossas escolhas teéricas e em nossa critica das teorias
disponiveis. S6 assim poderemos dar valor, de fato, a propria linguagem, ao
conhecimento e a nossa atividade intelectual.
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' Uma versdo reduzida deste texto foi apresentada no XLIV Seminario do Grupo de
Estudos Linguisticos do Estado de Séo Paulo (GEL) na sessio de Comunicacées
Coordenadas Lingtlistica e a questdo ética, em Taubaté, SP, em 24/5/1996, e publicada
nos XXVI Anais do GEL em 1997. Agradeco a Ernesto Perini, a Aurora Rabelo e a Luiz
Eduardo Soares pelas valiosas criticas.

Ver, principalmente, Quine, 1991.

A respeito da tensdo entre os profissionais mais proeminentes no inicio da era
Chomsky, ver Harris (1993).

A nogao de mente em Chomsky é a cartesiana, como fez questio de
explicitar em seu livro Lingilistica Cartesiana. Em trabalhos mais recentes, ele
colapsa mente e corpo na entidade “mente-corpo”, assim, com hifen, e afirma
que os lingtiistas tém que formular adequadamente as regras lingilisticas e
dizer aos neurobidlogos o que eles devem procurar no cérebro em termos de
regras gramaticais ai impressas, caso contrario seu trabalho se dar4 no escuro
(Chomsky, 1988).

Nao € demais repetir que considero equivocada, de principio, a concepcao de
linguagem envolvida af, o que compromete, conseqtientemente, toda a série
de inferéncias nela baseada.

Ver a esse respeito Taylor (1990).
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6 Acaso e necessidade na ética do crime ou o uso da crítica
o  T F Ã ê õ eliterária na análise sociológica do discurso ordinário

Luiz Eduardo Soares

Este ensaio é dedicado a Flora Sussekind, com
admiração por suas pesquisas literárias, e a Julita
Lengruber, com admiração e solidariedade em
sua luta contra a privação de liberdade como
recurso penal, sempre que houver qualquer
outro meio mais humano e eficiente,

Gostaria de reintroduzir no campo de debates dos cientistas sociais um
argumento que tem frequentado, de formas diferentes e com intensidades
distintas, estudos, textos e pesquisas de alguns colegas. Poderia formulá-lo
do seguinte modo: a análise da literatura ou (sintética e impropriamente) a
crítica literária é relevante e, mais que isso, instrumentalmente útil para iín-
vestigações sociológicas e antropológicas — em particular para aquelas que
tematizam opiniões e representações, padrões normativos internalizados ou
pautas valorativas, categorias ou manifestações simbólicas, comunicativas ou
cognitivas. A originalidade da perspectiva aqui adotada — se é que existe
alguma — decorreria de seu compromisso com uma incorporação mais tadi-
cal e plena, mais orgânica e funcional do que costuma ocorrer nos esforços
de cooperação interdisciplinar. Refiro-me à incorporação de objetos, méto-
dos e orientações teóricas provenientes da tradição dos estudos literários.
Insisto na radicalidade da integração proposta porque, na articulação que
tenho procurado desenvolver, tais objetos, métodos e teorias convertem-se
em mediações necessárias à construção adequada do próprio objeto socioló-
gico, à realização consequente do método pertinente e ao cumprimento inte-
oral do projeto teórico propriamente sociológico — se é que continuaria a
fazer sentido este tipo de classificação, a meu juízo antes institucional e
política, simbólica e afetiva, histórica e convencional do que genuinamente
requerida por motivos de ordem lógico-conceitual (Soares, 1993).
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O segundo propésito deste ensaio 6 demonstrar, recorrendo as medi-
acoes ja mencionadas, a presenca estruturante dos dilemas determinacio/
unprevisibilidade, acaso/necessidade na linguagem praticada — ou, se pre-
ferirmos, nas formas de vida experimentadas por expressivos contingentes
humanos: os internos no sistema penitencidrio do Rio de Janeiro.” Os prisi-
oneiros vivem uma situacao extrema, paradoxalmente muito significativa,
em si mesma, e perturbadora para nds todos. Até mesmo porque as mulhe-
res € os homens apenados reencenam, de forma paroxistica e hiperbélica,
o drama do individuo ~ este personagem tio peculiar e exemplarmente
moderno — que se autodefine como livre e finito, auténomo e social, singu-
lar € comum, condenando-se, portanto, desde o primeiro movimento de
sua autoconstituicao reilexiva, a danca imdvel de Sisifo, a insuperavel hesi-
tacao agonistica.

O material empirico trabalhado consiste em cem hist6rias de vida obti-
das em entrevistas realizadas com internos do sistema penitenciario do
Rio de Janeiro, Sido bem mais de duzentas horas a desafiar nossa sensibi-
lidade analitica, gravadas com internos do complexo penitenciario Frei
Caneca, que inclui as penitencidrias Milton Dias Moreira e Lemos de Brito.
alem do presidio Hélio Gomes, e com internas da penitencidria feminina
Talavera Bruce.

O titulo provocativo desta pesquisa, A Etica do Crime, indica o Ambito
de seu objeto e sintetiza as interrogacées de que parte: com que valores os

julgam suas proprias trajetérias criminosas, as penalizagées a que
sao submetidos e a sociedade que os pune ? Quais as relacGes — se houver
as caracteristicas socioldgicas, as varidveis que discriminam tipos de
delitos e de itinerarios pelo mundo do crime e os critérios em que se fundam
Os juizos ce valor proferidos ?

E necessario cautela quando se trata de operar com planos analiticos
distintos e diferentes tradicdes disciplinares (Santos, 1990) — no caso, a antro-
pologia, a sociologia e a critica literaria - 0 que tento fazer sem ilusdées
epistemologicas, seguindo apenas as instrucGes autorizadas por uma postura
pragmatica (Rorty, 1991la: 1991b).

Para entender as razOes da prudéncia, basta atentar para o contraste
entre duas nogdes-chave, uma de uso corrente na pesquisa de inspiracdo
sociologica — opiniao —, outra freqiiente nos estudos de antropdlogos — re-
presentacao. Independentemente dos juizos criticos que ambas possam sus-
citar, até mesmo no interior das disciplinas em que se legitimem, importa
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realcar as diferencas tedricas que expressam — das quais, na verdade, resul-
lam, enquanto categorias vulgarizadas pelos respectivos jargdes_profissio-
nais. Representagoes referem-se a imagens ou nocdes que encerram: certas
concepc¢oes socialmente construidas. Neste caso, o foco incide sobre o car4-
ter construido e compartilhado de tais imagens ou nocées. JA as opinides
referem-se a imagens, juizos ou nocdes valorativamente hierarquizados so-
bre determinados agentes, situacGes, acGes ou outras opinides. O foco incide
seja sobre o carater referencial — e, eventualmente, discriminante, isto é,
diferenciador da opiniado —, seja sobre sua vinculacao tendencialmente
prescritiva da pratica.

Uma representacao pode estar subjacente a uma ou varias opinides, as-
sim como opinioes podem pressupor uma ou conter todo um leque de repre-
sentagoes. Enquanto as opinides freqiientemente desdobram-se em séries in-
consistentes, edificam conjuntos contraditérios ou se combinam segundo
conexoes logicamente nada classicas, as representacdes, em de escapa-
rem a consciéncia de seu portador, mesmo combinando-se sincreticamente em
conjuntos heterdclitos quanto as fontes matriciais de cada unidade significati-
va, tendem a se subordinar a padrdes de relacio mais estdveis e, segundo
créem os que operam com esta categoria, dotados de consisténcia, nos termos
da gramatica subjacente 4 linguagem simbélica acionada, culturalmente deter-
minada. Sobretudo, jamais se transmitem diretamente 4 acao, justamente por
funcionarem aquém da consisténcia dos agentes sociais, dependendo da
arquelogia reconstrutiva do pesquisador para se darem 4 luz.

Estas propriedades — exigéncia de reconstrucdo analitica e pregnancia
cultural de vocacao universalista, no 4mbito de cada sociedade, grupo social
ou mesmo conjunto de sociedades — terminam por afastar os profissionais
que trabalham com a categoria representacado (em sua origem, alias, sociolé-
gica, desde Durkheim e da escola sociolégica francesa) de métodos de ex-
tensao probabilistica. Entretanto, nao existe, ai, uma incompatibilidade de
natureza propriamente tedrica. Minha proposta é, de um lado, ir, com o
apoio da critica literaria, além das representac6es, mas respeitando sua dire-
caO, resolutamente oposta a opiniao; de outro lado, recorrer a extensio
probabilistica dos resultados analiticos ou reconstrutivos topicamente obti-
dos, cuidando, para isso, das condicdes de selecdo de meus ‘informantes’, as
quais deverao seguir procedimentos estatisticos elementares. Mas estes s4o0
passos posteriores aos que aqui apresento, que nao pretendem ser mais do
que ilustrativos de parte do trabalho projetado.
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A introducao da tradicao de estudos sobre literatura neste ponto da rota
de pesquisa nao funciona como um complicador. Ao contrario, resolve pro-
blemas, indica limitag6es de pontos de vista alternativos e torna acessiveis
recursos indispensaveis. Veremos, por meio de alguns exemplos, que ampli-
acOes da sensibilidade hermenéutica e do espectro do prdprio objeto de
analise podem advir da aplicacao de atencao critica, inspirada em estudos
literarios, ao campo discursivo em causa. A releitura assim orientada fara
emergir os temas a que aludi na abertura deste texto.

Para mergulhar de vez no literario, isto €, nesta estética nada holista.,
involuntaria e selvagem que encontramos nas narrativas dos internos, em
cujo tempo se estendem os multiplos fios de vidas memoraveis e sombrias,
entre herodis minimos e maximas culpas, é preciso, desde logo, municiar-se
da recomendacao de Bakhtin (1992:342).

as relacoes do sentido entre enunciados distintos sGo de ordem dialégica
(ou, pelo menos, tém um matiz dialogico). O sentido se distribui entre
as diversas vozes (...). Os elementos lingtiisticos sdo neutros a respeito
da segmentacdo em enunciados e se movem livremente, ignorando os
limites de um enunciado, sem reconhbecer nem respeitar a soberania
das vozes (...). Como circunscrever o enunciado? Com o auxilio de
fatores metalingtiisticos.

Atentos, tanto quanto possivel, para o criado na arte cotidiana e espon-
tanea do discurso ordinario, devemos observar, com especial interesse, que
“o sentido se distribui entre as diversas vozes” (Bakhtin, 1992:349), levando
em conta que a pluralidade das vozes habita um Unico discurso, intervindo
exatamente para, por meio de marcac6des distintas (como mudancas sintati-
cas; alteracao no sistema de assignacao do sujeito; revoluc6es nos tempos
verbais), separar perspectivas, mundos morais possiveis, conexOes causais
alternativas, articulagdes semanticas distintas, enfim, personagens virtuais
diferentes, quando nao opostos. Separar, diferenciar, mas, ao mesmo tempo,
relativizar as distincoes e contradic6es dramatizadas. Enfim, desfeito o nove-
lo que se apresenta sob a aparéncia da unidade, € a propria leitura e seu
centro que se véem desafiados. Ler € acompanhar metamorfoses,
metamorfoseando-se — como, alias, escreveu, certa vez, Elias Canetti.
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As artes da culpa e da dissimilacao

Atentemos para o que nos relata o primeiro de nossos narradores, quando
o enredo atinge o apice dramatico, e o autor esta prestes a reencenar o
momento culminante de sua trajetéria, ou o ponto mais fundo de sua queda.
Ele nos conta que chega o momento em que sua vida sofre a mais significa-
tiva intlex4do:

Ai partimos pra 14. Tamos de longe olhando e nada do José sair.”? Af
(...) descemos no intuito de pegar.o José. Ai (...) ja entramos na casa.
Os moleques tavam jogando bola, sabe? Ai (...) saimos, pegamos todo
mundo, Ai G..) o José saiu correndo. Morreu o sobrinho do José, de
um ano e olto meses. Morreu a Nara, a mae do José. O José ficou com
um lado todo aleijado. (..) Morreu a Nara e a crianca no quarto dos
fundos, onde o Carlinhos entrou (...).Eu peguei a mie do José e (...)
eu peguei o José no quarto da frente.’

Fis ai, em acao, a técnica narrativa cinematografica: quando o ato maxi-
mo explode, afinal, o relato corta o fluxo nartativo em curso, suspende a
cadeia sintagmatica anteriormente instaurada e oferece um quadro frio e
distante, objetivo e profissional, quase no tom de um laudo pericial, em que
sao resumidas as conseqtiéncias do ato interrompido.

O sujeito que narra € o personagem que retine, em si, a dupla autoria.
do crime e do discurso. Isso, no inicio, enquanto a trama arma a emboscada
€ O salto para o assassinato. Logo depois, quando é preciso meregulhar no
olho do furacéo, carregando a primeira pessoa na posi¢ao penosa de sujeito,
€ outra voz que se anuncia: as vitimas da viol@ncia deslocam-se inadvertida-
mente para o lugar do sujeito, apassivando-o: morreu fulano, morreu beltrano,
sictano ficou aleijado.

Parece haver, neste caso, dois processos’ geradores de sentido, que de-
verlam merecer atencao e tratamento adequado quando o conjunto do dis-
curso em pauta for examinado, ambos identificaveis pelo rastreamento da
forma em que se constréi a narrativa. O primeiro processo gerador de senti-
do elabora e ressemantiza a culpa, travestindo-a de pudor e defensivo recuo
do corpo ineliminavel da vitima, isto é, do crime e suas conseqtiéncias. E
nisso ha todo um juizo moral autocritico e o reconhecimento da nao-gratuidade,
ao contrario, da necessidade do castigo, como desdobramento natural do
destino criminoso, que € pura determinacdo.
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© segundo processo gerador de sentido elabora as relac6es nada
simples entre sujeitos e seus atos, abrindo espaco para a relativizacao de
juizos, ao acentuar o carater contingente, arbitrario das circunstancias do
crime. Quando se relata um gesto e, alterando-se o angulo de observa-
cao, fracionando-se 0 continuo temporal, arrebatam-se as vitimas das maos
dos criminosos, elas nao chegam a ser salvas, mas suas mortes emergem

em outros enunciados como fatos independentes, que guardam relacdes
agora problematicas e contingentes com os atos figurados no
enquadramento anterior.

Episdodios fortuitos condenam um homem a pagar, submetendo-se a
imposicao estrita da norma e, a seguir, a imposicao das disciplinas do
confinamento, que ordenam inteiramente tempo e espaco, criando o modelo
reduzido de um cosmos que € pura determinacao e necessidade. Pode o
personagem eventual de uma conexao gratuita e aleatoria entre acoes e
consequiéncias arcar com a responsabilidade por dar sentido ao caos da ex-
periéncia ? Arcar com os custos de impor um fio de continuidade entre partes
fragmentarias de alguns miseraveis destinos humanos ?

Os dois movimentos produtores de sentido chocam-se e geram tensao
dramatica, energia por atrito de opcdes agonisticas. Vale a pergunta retorica:
isso € valioso para quem quer saber algo sobre as significagcdes dominantes
experimentadas no confinamento penal ou sobre as formas de vida arquite-
tadas pelas linguagens acionadas ? Aposto que sim.

Acrescente-se ainda, uma Ultima observacao. Wolfgang Iser, em The
Implied Reader, escreveu: “As vezes, o didlogo quase se assemelha a uma
sequéncia de efeitos sem causas” (1990:154. Traducao dos Orgs.). O dialogo
interno a um mesmo discurso, contraponto de enunciados ou vozes, pode
atuar exatamente como a forma em cujo espaco efeitos e causas se dissociam,
desde que a ruptura desloque os enunciados em direcoes opostas, isto é,
para planos diferentes e conflitantes, subsumidos por subjetividades aparta-
das — que sao figuras postas pela propria narrativa, ou melhor, pela estética
da culpa e da dissimulacao da qual deriva.

Sob.a aparéncia de realismo mimético, descobrimos estratégias bastante
mais sofisticadas, e isto abre, para nds, novas possibilidades interpretativas,
para além das pesquisas sobre representacao ou opiniao.
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Tempo de conversao

Cito o segundo entrevistado:°

Cheguei no cubiculo, arrumei tudo, olhei de novo, ai j4 comecei a ver
uma distancia maior entre o presidio e a rua. No desespero que eu
tava, eu vi pertinho [referindo-se 4 visita de inspecdo, que fizera para
avaliar as condicdes de fuga e a conveniéncia de converter-se:e mu-
dar-se para a galeria dos crentes]. Ai quando eu fui morar la é que eu
fui ver a distancia que era; dava mais de 50 metros [comenta os riscos
técnicos de uma fuga daquela distancia]. Comecaram a surgir dificul-
dades. Foram surgindo dificuldades, uma atrds da outra (...) Eu come-
cei a participar do circulo de oragées na galeria, mas ainda com aque-
le objetivo (no maior cinismo), de ficar ali, dar mais um tempo até
aparecer Oo cabo de aco, pra eu poder ir embora (..). Eu fui correndo
atras, correndo atras, correndo atras, e o tempo estando cada vez mais
dificil, mais dificil. C..) os irmaos j4 me explicaram que eu deveria
fazer algum jejum, jejuar um pouquinho. E necessdrio pra vocé se
santificar um pouco O corpo, pra poder se desenvolver espiritualmen-
te, al comecei a jejuar, mas sem saber ainda o propdosito certo do
jejum. Mas ai comecei e eu fui sentindo realmente uma mudanca.,
entendeu ?, ao ponto de, em uma noite, eu dormindo, eu ouvir al-
gsuéem falar comigo, entendeu ? De eu chegar num lugar de muita luz.
eu ver assim alguém falar comigo, me dar boas-vindas ao reino dos
céus. Eu acordei assustado, nunca, nunca tive esse tipo de experién-
cia. Ai acordei, falei com um irmdo, que ja tinha 12 anos, né?, transando.
ai falei com ele; ele falou assim: “nao, rapaz, isso 6 uma espécie de
arrebatamento, vocé pode ficar tranqtiilo, que isso é Deus falando
contigo”. Ai depois: “mas Deus pode falar com o homem, assim ?” Ele:
“pode”, Ai comecou a me mostrar passagens biblicas, em que Deus
falava com os profetas, entendeu? Ai dai foi comecando. Até que
chegou, passados uns 15 dias que eu ja estava nessa galeria, o Léo
falou comigo: “6 rapaz, vocé ndo vai querer as serras nao ?” Respondi:
“por enquanto, nao”. Ai ele: “o cabo de aco ta sendo providenciado”.
Eu falei: “assim que conseguir, vocé fala comigo.
Comecou a chover no cubiculo que eu estava (..), fui obrigado a
mudar de cubiculo — e o cubiculo (n™ X) ficou vazio, eu poderia
trabalhar nele ainda. Af foi passando o tempo, foi passando, passan-
do, o Léo tornou a perguntar: “vai querer a serra ?” Eu falei: “nao que-
ro mais, nao”. Ele: “por qué ?”. Eu falei: “nado quero mais; eu cismei, eu
vou sair pela porta da cadeia, nado vou sair mais pelo muro”. E assim
foi que tudo come¢gou, eu fui me convertendo gradualmente.”
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Fla ficava falando l4 em uma lingua desconhecida, mas eu estou cien-
te de que era comigo, que eu senti, entendeu ? As l4grimas vém nos
olhos, vocé comec¢a a chorar. E um negécio dificil, né ? Porque, hoje,
O cara que ja matou tantas pessoas, ja participou de assaltos, ja fez
tanta coisa, o cara chorar em publico, é dificil. Entéo s6 mesmo uma
forg¢a maior, s6 mesmo o poder de Deus que pode fazer isso, que
existe, realmente. E dificil de acreditar, assim, mas acontece. A partir
.do momento que vocé deixa que o poder de Deus te envolva, que va

. apossando totalmente do teu corag4o, vocé abre teu coracdo pra acei-
tar esse evangelho, vocé sente uma mudanca diferente. Tudo que
vocé um dia ja fez, vocé passa a tomar nojo daquilo.

A comovente narrativa do assassino convertido é bastante rica e formal-_
mente ou literariamente complexa: o presente e a referéncia direta ao
interlocutor guardam uma alteracdo nao apenas no tempo do verbo, mas no
sujeito do enunciado, que se transfere para um vago e genérico ‘vocé’, que
apela, envolve e subsume, em certo sentido — mas se confunde com — o
interlocutor empirico, o entrevistador.? A transigAo observada no plano for-
mal, que a tradicao dos estudos literarios nos ajuda a identificar e interpretar,
remete e reencena a metamorfose existencial dramatizada na conversao. As-
sim como o natrador pdde render-se a convocacao da divindade gracas 4
colaboragao do crente mais vivido e experiente, que decifrou o enigma do
sonno, assim também o interlocutor — quer dizer, nds todos -, interpelado
pela mudanga de registro discursivo, pode reencontrar seu caminho, ocupan-
do a posi¢ao de nedfito e entregando-se 4 experiéncia iniciatica, concentrada
no contato com as diferentes e estranhas linguas que sussurram sob a voz
aparentemente cristalina e monoldégica do narrador. Em uma delas, o
interlocutor, sabendo ouvir e querendo langar-se, descobrir-se-4 ja sujeito de
um relato de conversdo e de adesao aos ensinamentos biblicos. O narrador,
em uma das linguas, ja descreveu a conversdo do interlocutor — sé falta a este
vive-la: “vocé abre teu coracao pra aceitar esse evangelho, vocé sente uma
mudanca diferente”.

A  p r o s s e g u e :

O mundo da podridao, o mundo das coisas erradas é de onde eu j4 vim,
eu ja passei por isso, entéao pra mim ndo é mais novidade; novidade pra
mim € a palavra de Deus, que a cada dia vai mudando. Vocé lé um
versiculo, hoje, vocé lé uma passagem da Biblia, vocé vai entender de
uma forma. Amanha vocé torna a ler o mesmo versiculo, vocé ja vai
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entender de outra forma, mas sempre dentro daquilo que vocé enten-
deu da primeira vez, nado muda, ela se renova, entendeu ?

A abertura do futuro, que abriga outros mundos possiveis além daquele
que decorre como que naturalmente da rotina fastidiosa, nauseante e
motrtificante do presidio, supd6e indeterminacdo e sera tio mais ampla quido
mais elevada for a taxa de imprevisibilidade. Pensar o amanha como tenova-
cao continua do mesmo é uma saida para lidar com a angustiante permanén-
cia do passado e a extensao do presente modrbido até um futuro longinquo.

O tempo € a pena, na medida em que torna o confinamento — isto é, a
restri¢ao do espaco vital — uma condi¢4o continua e permanente. A discipli-
na encontra no tempo sua matriz, e o esquadrinhamento pandptico reproduz
e destila o rigor da pena em regras. Este processo faz da convencdo a segun-
da natureza a ser revogada pelas fugas sonhadas.

A conven¢ao, em todas as suas formas, é renegociada com minticia,
argucia e ansiedade: dela depende a sobrevivéncia, assim como, por outro
lado, nela se concentra toda a miséria da pena. Fugas desejadas e paraisos
artificiais correspondem a suspensdes da convenci4o, das normas da sociabi-
lidade, das regras da interacdo, dos cédigos da linguagem.

Redefinir sentidos do que esta posto, circunscrito, definido e cristaliza-
do significa, nesse contexto, ampliar espacos limitados pela cultura discipli-
nar da comunicacdo e da sociabilidade, distender as convencées e suas dis-
ciplinas, abrir perspectivas para a experiéncia do sujeito. Ai talvez esteja um
dos segredos da valorizacdo tao curiosa da mudanca de sentido, dia a dia, do
mesmo enunciado lido na véspera, do mesmo relato, da mesma natrativa —
contada, talvez, a um entrevistador, sobre a prépria vida. Na narrativa de
fluidas e sentidos indeterminados, € 0 sujeito que se liberta e a
vida/relato que se abre para a liberdade da mudanca. Pode ser crucial reviver
a vida como significacdo.

A crueldade como artificio formal, a reducao do sentido 4 contingéncia da
sensibilidade é a reificacao da memoria’

A intimidade sensual da ostensao aproxima o predador e sua presa: “eu
machucaria vocé (©...) aqui, aqui, aqui, aqui”. A refer€ncia, neste terceiro |
discurso, € quase um toque, suave inversao da violéncia, mas sutil preserva-
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cao da promessa de dor, estabelecendo um pacto tacito de pelo
medo, a seducao da ameaca.

A crueldade instaura uma temporalidade autodissolvente, na medida
em que converte a alusao significativa da narrativa em acontecimento, subs-
tituindo a signilicacao pela facticidade. O tempo reduz-se a pura contingén-
cia, a extensao limitada do evento. O discurso pde em marcha um relaciona-
mento intimo entre a linguagem e o real, tornando-o extensdo da experién-
cia e momento da sensibilidade, aquém e além da memoria e da prospecio.
via intervencao sadica sobre o corpo. O sadismo aparece como artificio for-
mal capaz de produzir o mimetismo possivel, ao substituir a alusdo referencial
pela contigtiidacde metonimica — como figurac4o da propria referencial.
Ou seja, neste caso, a metonimia é a metafora reflexiva do discurso. Por esse
mecanismo astucioso, o discurso €, por seus préprios dispositivos formais,
reenviado, em rota de Sisifo, 4 sua impoténcia constitutiva. Poderia ter-se
enaltecido por seus triunfos, por suas realizacdes e pelas vias que abre a
renovag¢ao das formas de vida, conforme ocorrera no caso da conversao, mas
O solipsismo narcisicamente masoquista, aqui, da as cartas.

Eu nao sei ser dissimulado (...). Eu sou objetivo e vou direto ao ponto
(...). Eu gosto de rodeios; eu no gosto de fantasiar. Entao, eu nao
gosto de falsidade (...). As pessoas que eu matei na rua, matei porque
eram dissimuladas, porque eram falsas; porque me trafram (...). Eu
nao gosto de gente dissimulada. E eu nao tenho perdio. Nao tem
perdao pra mim, nesse sentido.

A escorregada do ato falho desnuda a extensao do rigor do juizo que
prepara a violéncia e que, em si mesmo, realiza a viol€ncia. Todos sao viti-
mas potenciais, a comecar pelo proprio narrador — ele j4 foi condenado em
seu duro tribunal interno. Por isso, tenta, em vao, dissimular. O resultado é a
paradoxal desocultacao da prdpria culpa confirmada e jamais suficientemen-
te purgada. “Foi dissimulado comigo ? Foi falso comigo ?”

As pergunias permanecem suspensas, nado exigem respostas, até por-
que foram antecipadas: nesse campo discursivo, o crime é, imediatamente,
castigo. O personagem que, na cena discursiva, representa o autor nao tem
apelacao, mesmo porque ele prdéprio sabe: “Eu sei quem é falso e quem nao
€. Por isso que eu olho pras pessoas”. Certamente, o narrador nao suporta
olhar-se asi proprio. O veneno foi projetado nos outros e se espalha como
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praga, disseminando a Babel moral/comunicativa e despertando a célera dos
deuses. A obsessdo pela dissimulacdo e por sua punicao cultiva-se como a
contrapartida natural de seu inverso simétrico, a obsessdo pela transparéncia
da linguagem e dos sentidos: tudo e todos sao, para o narrador, claros, sem
segredos, completamente desprovidos de mistérios. A praga € Babel, em que
palavras e gestos sdo dissimulados e resistem ao desvelamento. Babel é a
suprema ameaca ao narrador, seu flagelo mais cruel. E, no entanto, é a
floresta de simbolos em que habitamos, do nascimento 4 morte. O mundo
humano, da sociabilidade como pratica dialégica de linguagem, é o flagelo
do qual o narrador se refugia; sua guarida é a penitenciaria, o delirio da
transparéncia em cimento armado.

O interno qualifica-se:

Fu nao sou uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa assim maldosa.
Nao violento: Eu sou um cara mau quando eu tenho de ser mau. Eu
sou maldoso (...) frio G..). Eu te machuco se vocé me fizer uma traij-
cao, Eu vou te machucar rindo. Pra mim, vai ser uma curticao. Eu te
machucar, eu ficar te cortando as unhas, eu quebrar vocé aos
pouquinhos, como eu quebrei uma pessoa uma vez, entendeu como
e que € ? (..) Eu vou te machucar, eu vou te machucar rindo, porque
aquilo pra mim vai me causar éxtase. (...) Porque vocé sabe que se eu
te pegar, eu vou te machucar, eu vou fazer vocé sentir, eu vou fazer
vocé participar da minha maldade.

Este € 0 momento-chave de auto-exposicao do jogo de linguagem prot
posto pelo narrador. Antes, como vimos, a ostensao. simulava a relacdo sen-
sivel, direta. A contigtiidade sensualizada substituia 0 mimetismo referencia]
do discurso, trocando a significacao pelo fato, quase tato, e a temporalidade
propria a série discursiva pelo aqui e agora da experiéncia, na plenitude
efémera de sua contingéncia, mas também com toda a voltagem agressiva e
erotica do encontro humano, da relacdo comunicativa vivenciada com
adrenalina. Neste ponto, algo mais ocorre: o locutor convoca o interlocutor a
participar de sua maldade, o que, de fato, acontece, pela simples raz4o de
que partilnam o campo, agora quase sensivel, do discurso da crueldade, ele
proprio reencenando a maldade a que alude.

Eu vou fazer vocé ficar acordada. Eu nao vou deixar vocé perder o
sentido em nada. Eu vou te machucar aos pouquinhos. Eu vou con-
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versar com você Ipausal. Eu não vou te intimidar. Fu não vou chegar
oritando com você. Eu vou te machucar normalmente como nós esta-
mos aqui conversando Ipausal,

Desde a inclusão do interlocutor nas cenas fictícias narradas, como per-
sonagem coadjuvante, a participação já era efetiva. A simulação da maldade
como experiência dialógica, em que a violência surge como paradoxal afir-
mação da relação e de sua intensidade, torna-a, como sugere o autor, um
equivalente da entrevista, um simulacro da conversa — e vice-versa.

bu vou te quebrar aos pouquinhos de uma forma que você fique
consciente. Você vai ter participação ativa na minha maldade. Você é
coadjuvante, entendeu como é que é ? Você vai, você vai participar
pausa], E eu vou ter enorme satisfação em que você fique, que você
escute até a hora de você morrer. Que você sinta a dor. Porque o que
você fez, a falseta que você fez também foi suavemente.

O apelo à relação atinge o ápice na surpreendente suspensão da fra-
se: Eu vou ter enorme satisfação em que você fique”. Segue-se, logo de-
pois, a morte, que anula a possibilidade da relação assim que ela se deixa
dizer, ainda que de forma oblíqua e dissimulada, como fazia Capitu na
paranóia de Bentinho.

Outra característica da maior importância, nesse caso, é a ênfase na
recusa ao perdão e ao esquecimento, a insistência na potência da memória,
caução última da realização futura, algum dia maquiavelicamente calcula-
da, da vendetta:

Isso vai demorar. Isso não vai ser agora. Isso vai ser quando tiver tudo
se esquecido, Quando tiver uma pedra em cima. Eu sou maquiavélico
também (...). Eu posso não te pegar hoje. Eu posso não te pegar
amanhã. Eu posso não te pegar daqui a um ano. Mas vai chegar um
momento que eu vou te pegar.

Memória plena, total, sem poros, sem brechas, sem respiração (asfixia
mnemônica), pesa como doloroso infortúnio: sem possibilidade de refúgio e
descanso no esquecimento (auto-abandono do self), o narcisismo e a onipo-
tência tornam o sujeito prisioneiro de si mesmo, como imagem pétrea do
passado reificado, absolutizado e experimentado como fetiche masoquista.
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O risco do outro (ser lembrado para a vendetia futura) é a condenacao do
self. Se a memoria € plena, o passado é sempre contemporaneo do sujeito
(volta a ser presente deslocado para o plano da imagem e do valor) e
corresponde a necessidade do juizo, de sua correcdo e verdade, 4 convicc4o
absoluta do que se sabe e julga. A linguagem é, ela mesma, a referéncia,
assim Como O passado superpGe-se ao presente, gracas 4 plenitude (sem
lapsos e falhas) da memoria Gudicativa): significacdo e valor feitos pura e
facticidade (de segundo grau, porque coextensiva ao fluxo da
vida), todavia neutralizada pela suspensdo pratico-temporal representada pela
prisao. Portanto, a realidade de segundo grau prevalece, torna-se dominante,
submetendo a experiéncia ‘real’ do sujeito a estranho deslocamento: pura
imagem. e valor, aspereza e rigor. A vida é reificada: auto-imolacdo tragica. A
certeza da vingan¢a assassina o futuro na pira (auto)sacrificial do presente.
Jamais a prisdo poderia ir além: congelar o fluxo vital, convertendo 0 sujeito
em objeto de seu passado ou predicado de um discurso inteiramente previsi-
vel e determinado, pura necessidade, donde, j4 escrito (sem futuro, sem
vida). O martirio da culpa dificilmente poderia ser mais completamente dra-
matizado. A arrogancia do macho mal disfarca, sobretudo para ele préprio, a
desesperada impoténcia vivida nesse enredo de automortificac4o; talvez seja
antes apelo ao dialogo, que abre o sujeito a finitude, vulnerabiliza-o, mas lhe
oferece a chance da vida, humanizando-o.

A escuridao e o halo divino

O personagem extraordinario, dotado de humanidade exuberante —
explorador herdico ou petverso, sempre tragico, dos confins de nossas
potencialidades, determinado ou hesitante — prossegue até encontrar 0 pon-
to extremo e obscuro em que nossos sonhos e pesadelos se rendem ao mais
remoto tremor primitivo, cedem e recuam. Figuras espectrais e arqueoldgi-
cas, imagens arquetipicas que mal alcancamos, mesmo quando a imaginac4o
ousa alongar-se, espichando os fios de nossos sentidos e o nervo do desejo.
No entanto, € apenas como nds, quando nao melhor do que nés, igualmente
fragil, vaidoso e futil, inseguro e ansioso por buscar os meios de reconstruir
a propria imagem daniticada, de restaurar (ou manter) a fibra e a auto-estima
a qualquer preco. Afinal, isso é sobrevivéncia.
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No inferno do carcere, o ser humano, de contorno indefinido ante o
lume débil do cenario, projeta uma sombra grandiosa (ou sérdida) além
de si, resistente a enquadramentos analiticos esquemiaticos. Essa obscuri-
dade recortada sem limites precisos funde vicios e virtudes, sobre o fun-
do da indomesticavel fortuna. O que ha de claro e distinto é a ratio da
penalidade e da eterna vigilia, do espaco armado, do tempo disciplinado,
da ordem institucional.

A metafora da sombra tem, aqui, sentido preciso: uma hist6ria de vida
narrada no interior do sistema penitencidrio para um visitante inquiridor so-
[re a modulacao imposta pelo peso ébvio das circunst4ncias. O relato passa
a ser ouvido pelo viés da presenca surda e grave do contexto, mesmo ou
sobretudo quando ele nao chega a ser mencionado além do inevitivel. f£
como se pairasse sobre os enunciados um comentario externo e superior,
que o ressituasse constantemente, reenviando-o sempre 4 origem, da qual,
tantas vezes, eles buscarao esquivar-se: seu lugar material e social de emis-
sao, O internamento. O fluxo narrativo simularia, portanto, fugas sucessivas,
outra € outra vez corrigidas. Dai a suspeita que atravessa a comunicacdo: é
talso, deliberadamente falso, tudo o que nos é dito nas entrevistas? O dito,
pura dissimulacao, serve somente a estratégias de resisténcia dos internos?
AS narrativas pelo efeito desta ‘lei de gravidade penal’ (que projeta a conde-
nacao sobre a ordem da reconstituicdo discursiva de si do apenado) desdo-
bram-se num metadiscurso, em que a distancia relativa a fonte da emiss‘io é
tematizada sob a forma da duvida contagiante a respeito de cada palavra
(retirada a liberdade, retira-se a credibilidade, condicao indispensavel a vi-
gencia minima de qualquer jogo interativo, do mais prosaico didlogo), ou de
dois sentimentos opostos, porém perigosos: a piedade, que induz ao acolhi-
mento acritico pleno, ou a repulsa, que interpde o estigma entre entrevistador
€ narrador, impedindo a abertura, a aceitacio e a entrega, sem as quais nado
ha, verdadeiramente, comunicacio.

Em sintese, o peso (a gravidade) da origem ou do ponto real de emis-
sao marca o relato, intensa e profundamente, mesmo que sé exerca eficdcia
sobre as condicées de Afinal, € no momento decodificador que o
discurso cumpre seu destino sem4ntico e se realiza como desempenho co-
municativo. O desdobramento metadiscursivo, como vimos, exacerba a sen-
sibilidade (como piedade ou repulsa) e produz a atmosfera corrosiva da
suspeita, cujo risco € a negacao de qualquer hipotese interpretativa e, por-
tanto, da propria interacao. O resultado desta dindamica semioldgica
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consciente é a criacao de um abismo intransponivel entre nds e eles, refor-
cando a separac4o que o internamento produz, materialmente, e dramatiza,
simbolicamente.

Todavia, aS marcas externas que diferenciam tao intensamente os mun-
dos do interno e do pesquisador, a penitenciaria e a rua, por vezes iludem:
ha muito mais continuidade e nuances, elos, mediacdes e gradac6es
do que suspeitaria nossa va filosofia.

Impo6e-se, portanto, relativizar distancias, assim como resistir
(problematizando-o) ao processo de relancamento a origem da narrativa,
movimento de Sisifo a que o internamento sujeita a comunicacao.

Essas retlexOes foram suscitadsas — ou, mais que isso, exigidas — pelo
encontro com o relato de Gabriel,” cujo objeto tacito é o tema da ligacdo e da
continuidade, revivido no ambito de sua prdépria historia de vida, mas que
termina ultrapassando este limite e tocando a problematica de fundo da
comunica¢ao com o outro. lado (respectivo) do mundo. Experimentada e,
por fim, dramatizada, além de focalizada, na entrevista.

Fazendo o certo.na vida errada

Gabriel elogiou, sem magoa nem ironia, Collor e PC Farias: eles estuda-
ram, prepararam-se longamente para roubar, usando a inteligéncia e pou-
pando as vitimas da morte ou de crueldades. Fizeram tudo com elegancia e
sabedoria, sem apelar para o latrocinio, o estupro, a violéncia. Foram pegos,
muito bem, faz parte do jogo. Quem esta na chuva pode se molhar, e o officio
é tao mais arriscado quao mais ambiciosas as pretensdes dos envolvidos.

Notavel € a auséncia aparente da mais leve ironia. Para Gabriel,
governantes e juizes corruptos, como os da Baixada Fluminense, que ele
parece conhecer bem, merecem respeito. Constituem, alguns, o balizamento
moral interno ao campo do ‘ertro’. Nosso personagem, apesar dos pesares,
sempre buscou imitar os bons exemplos: é verdade que trafegando no lado
de la, que é 0 avesso da ordem. Nao teve educacao, mas jamais deixou de se
sentir inteligente e de perseguir a sabedoria, procurando distinguir o joio do
trigo. Sim, isso é possivel, porque também o mundo do erro se subdivide em
duas partes opostas: pode-se estar do lado certo, ainda que no mundo da
transgressao e da ilegalidade. NOs nos enganamos quando supomos que a
adocao de praticas delinquentes importa naturalmente seja na indiferenca
moral, seja na adesao a uma pauta de valores invertida em relacao aquela
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vigente na cidade visivel e legal —- pelo menos predominante no plano da
consciéncia moral e dos juizos criticos (mesmo que a pratica os ignore),

AS relacdes com os valores que nés, do lado de ca, prezamos sao bas-
tante mais complexas. A religiosidade é, certamente, a linguagem simbélico-
axiologica mais poderosa, internalizada e difusa em nossa experiéncia de
socializacao. Por seu intermédio, os cédigos de valores de que extraimos as
refer€ncias para juizos e normas capazes de alguma eficdcia pratica percor-
rem os mais diversos dominios urbanos, atravessam mundos opostos e man-
tem, além de muros e tordesilhas, algumas significacGes basicas e alguns
valores, a despeito das impostas pela migracao acidentada através
de uma vasta geografia, ocupada por trincheiras, bunkers, ‘bocas’, fronteiras
e nichos morais.

Por isso, o cuidado de Gabriel com as distinc6es entre modalidades
inconciliaveis de delitos nao deveria surpreender. “Sou sujo com tragédia”. “a
vida ta valendo um ténis”; a violéncia “é um lance muito sinistro”. Ele nao
admite que a vitima seja molestada fisicamente. Admira o golpe de mestre
espetacular ou o sutil e 4gil virtuosismo do malandro que se insinua, imper-
ceptivel, e surpreende de tal maneira a vitima, que, de duas, uma: ou esta
sequer se da conta da perda, ou nao tem a menor oportunidade de esbocar
reacao, Cujas conseqti€ncias poderiam ser funestas para a benigna
do bandido.

Lograr o assalto frio, seco, ascético e profissional, iné6cuo e purificado, sem
fancor € ressentimentos, sem macula ou sangue e sem raz4o para vendetta ~o
{isco permanente de quem se envolve com o mundo do crime — eis a que se
resume oO ideal do crime moralizado, do qual se gaba Gabriel, eis o que, para
ele, sintetiza e realiza a ‘sabedoria’. A despeito da insuficiéncia das letras, sua
inteligéncia tornou-lhe possivel aproximar-se do alvo, no plano de ambicées e
projetos-acessiveis a alguém de origem social humilde. Modesto, Gabriel admi-
te: nunca foi nenhum Collor, mas, nos limites de seu nivel inferior, jamais
matou — e olhem que esteve por pouco. Foi preciso muita fé.

Em 1990, teve de amargar com estoicismo seu calvario. O irmido e tinjco
clo permanente com a ‘rua’, que nao lhe deixava faltar nada e acompanhava
seu processo nas instancias competentes, foi covardemente assassinado —
inocente e indefeso. O ‘prejuizo’ era imenso e exigia cobranca. Tudo apelava
por vinganca, das visceras 4 moralidade prdpria ao lado de 14 — tio proximo
de nos, neste caso, Gabriel teve de amarrar-se ao mastro da taz4o prospectiva,
contraface da moral crista, e resistir 4 atracdo sinistra. Pediu perdao ao irmdo.
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contraiu a propria ira, pensou no futuro itrremediavelmente comprometido
pela dinamica incontrolavel da vendetia. Lembrou ao irmao, em oracdes, as
vantagens da paz e de sua liberdade para a familia e decidiu recusar a liber-
dade condicional a que teria direito, coincidentemente, a partir daquele pe-
todo. Evitou tornar-se um assassino, O que significaria, para Gabriel, conde-
nacao perpéetua, mesmo que cessassem as vingancas.

A expressao paradigmatica que traduz a sinceridade do juizo de Gabriel
sobre o assassinato encontra-se no desfecho de seu relato sobre 0 momen-
to mais dramatico de sua vida, quando, inteiramente cercado por policiais
decididos a mata-lo, a passos de distancia, encolhido entre pés de taioba,
mergulhado na lama, implorou a intervencao de Deus em troca da rentincia
aos bens roubados e a vida marginal. At6nito, viu os policiais desistirem e
se afastarem: “E € 0 seguinte, cara: eu, com uma bolsa de dinheiro e dois
revOlveres Magnum 357, apontando pra eles, dentro do taiobal (...). Entao,
que aconteceu? Deus tirou eles da mira, pelo meu pedido que eu fiz com
fé, acredita ?”

Observe-se que Deus o salvou duas vezes, de ser morto e de se tornar
assassino: “Deus tirou eles da mira”. O deslizamento do foco faz com que
Gabriel e seus perseguidores assumam papéis ou posicdes mu-
tuamente substituiveis. Por esse artificio narrativo, seu autor deixa saltar, no
campo de percepcao aberto pelo relato, a simetria e a substitutibilidade
valorativo-semantica a que reduz o confronto agonistico focalizado no
proscénio do discurso. Em plano nao-consciente, Gabriel confirma o que nos
diz no nivel da comunicacao explicita.

O proposito de cumprir o pacto com Deus, obter seu perdao, ‘regene-
far-se’, comecar vida nova — proposito que agora cultiva, sonhando com um
retorno ao Espirito Santo, terra natal, e um reencontro com os que ficaram —
esta em. sintonia com cautelas pretéritas. Entre uma acdo e outra, por vezes
trabalhava durante um ano; o anjo da guarda ou o sexto sentido lhe avisavam
que era tempo de parar.

Por outro lado, quando afirma, hoje, “estou com a cabeca mudada”, parece
relativizar a continuidade dos sentimentos elevados, cujo coroamento é a equi-
paracao entre matar e morrer. Se a cabeca mudou, poder-se-ia dizer que, apesar
da sintonia com um certo espirito que vem de longe, este espirito, apesar de
tudo, radicava-se no espaco do ‘erro’, e a transformacao em curso aproxima,
enfim, Gabriel da prometida renuncia ao mundo do crime, seja pelos motivos

praticos mencionados, seja por um compromisso mais estreito com Deus.
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Persiste, todavia, alguma dose de ambiguidade: a distinção “erro” e “acerto
no erro, ambivalente por sua própria estrutura, continua postulada, assim
como a hesitação quanto à validade moral da vingança. A seguinte passagem
destaca a importância do dilema:

pois é, eu cumpri la promessa de não usufruir dos bens roubados e
deixar aquela vidal. É onde que eu tô falando pra você. Eu tenho o
compromisso de sair daqui, botar minha cabeça no lugar e, amanhã
ou depois, ser até um servo do senhor, de novo, tá entendendo? E
pronto. E Ele me perdoará isso tudo aí. Claro que vai me perdoar.
Tenho certeza. Tenho certeza que Ele vai, entendeu?

A insistência com que se reitera a convicção da magnanimidade divina
sugere antes a expectativa de que o perdão ansiado não passa do anverso da
adoção de padrões de comportamento conformes ao credo reverenciado
isto devolve a Gabriel a responsabilidade pela qualidade moral — e pela
felicidade — de seu futuro, infundindo-lhe inquietante dúvida sobre sua pró-
pria força interior, dúvida que busca exorcizar e resolver pela repetição das
expressões de confiança em Deus. A aposta em si, sendo dolorosa e ator-
mentada pelo simples saber-se humano, torna-se mais poderosa na medida
em que se funda na esperança em contar com o apoio do outro, do grande
Outro que subsume e representa o que houver de solidário e grandioso na
humanidade. A insistência redundante é um pedido de ajuda, inconsciente
de si. Dirigido a todos nós.

A trama dos ecos: restaurando a continuidade

Olha, cara, minha mãe morreu, eu tinha 14. De lá pra cá, só vi escuri-
dão, sabe? Só, só, só vim batendo cabeça, entendeu? S6, só
desencontrando da felicidade: tive vários momentos, mas, vida, roti-
na, assim duradoura mesmo de felicidade, até hoje, tudo bem, não
consegui [Gabriel tem 30 anos]. Então, eu quero isso agora, quando
eu sair. Mesmo que seje pra nada, entendeu? Mas que seje livre, que
seje plantar, entendeu ? Que seje pra mim ficar legal com meu irmão
vive no Espírito Santo, em área rural, e não o vê desde os cinco anos]
meu irmão me promete uma cobertura maneira nas cartas dele e,
pelas condições dele, ele tem condições...
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Mudou la morte da-mae o mudoul] porque eu me senti s6 — minhas
irmas todas casadas, meus também — e eu ja era rebelde, eu ja
era levado, eu ja nao ia pro colégio,eu ja era, eu ja era camel, ja
conhecia ma companhia, ja andava nas esquinas, ja tinha dado os dois
da maconha, entendeu ? ninguém me segurou. A tinica pessoa
que me controlava um pouco era a falecida Agripina. (...) Me descon-
trolei na €poca; num t6 falando pra vocé ? Comecei a tontear... (...) Fui
criado na Igreja la mde era crente e Gabriel costumava acompanha-lal.
Fntao, eu. quero cumprir o que ela queria pra mim.

Escuridao e abandono esvaziaram a vida de Gabriel, cavando um bu-
taco fundo no coragao do tempo, em plena juventude. Um hiato separa o
uitimo sopro materno e o dia da liberdade (na ocasifio da entrevista, falta-
vam dois anos de pena) . Entre os homens ocos (de T. S. Eliot), nosso
personagem destaca-se pela inflexao temporal ou, talvez fosse mais pré-
prio dizer, pela traducao diacrénica a que submete sua fratura existencial.
O oco do tempo produz a vertigem do sentido: tudo, ai, se confunde e se
perde. Salvam-se momentos extraordin4rios, cristalizados, por exemplo, na
filha, a quem promete abandonar a marginalidade, e na memoria nostalgica
da conquista da mulher, mae de sua filha: “A mulher era muito cara: puta
que pariu; eu era mais novo, sabe ? Eu tinha uma aparéncia melhor, nao
linha essas cicatrizes na cara, meu cabelo era cortadinho legal, jogava um
bolao... vinte anos, entendeu ?”

salva-se reafirmando a decadéncia, a eficacia degeneradora do tempo.
A exaltagao do passado serve para descrever o presente deformado: “nao
tinha essas cicatrizes na cara”. A arte do jogador e os cuidados com a aparén-
cia @meu cabelo era cortadinho legal”) sao condicionados 4 juventude: “jo-
gava um bolao... 20 anos, entendeu ?”

A mulher deixou de visitar Gabriel. Ele teme que ela 0 culpe pela morte
do irmao dela, casado com a irma de Gabriel. Motivos nao faltam para o
crime € a suspeita: o irmao da esposa de Gabriel teria sido o alcagtiete
responsavel por sua prisao. Descobriu que a auséncia prolongada da mulher
significava rompimento definitivo quando soube que outro homem morava
em sua casa, onde se criava a menina. Gabriel jura inocéncia e se revolta
com a situacao. E acintosa o suficiente para justificar uma carnificina. Mais
uma vez, € preciso forc¢a divina para apaziguar o espirito atormentado. Os
valores oscilam — ou ardem — ao sabor das paixdes. O que justifica o crime
apela ao cumprimento da sentenga moral: a interpelacdo colide com as pro-
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vidéncias do retorno a liberdade, placida, familiar, prosaica, nada herdica —e
com os valores da Igreja, cultivados pela mae (sua memoria ainda o controla,
em. parte).

A despeito do convivio com o homem que sua mae pOs em casa no
lugar do pai preso, a filha continua sendo referéncia afetiva e moral. Afinal,
O pacto com Deus se impde em nome da responsabilidade paterna, mesmo
se nao tivesse ocorrido o episddio milagroso do cerco no taiobal. A filha é
aquilo que o tempo negativo nao embruteceu, desvalorizou ou destruiu. E
parte do passado que, crescendo e exigindo cuidados de pai, lanca Gabriel
para a frente e projeta sua vida para o futuro.

Sob a inspiragao desse laco tao fundamental que replica seu proprio
elo com Agripina (Gabriel jamais mencionou seu pai), o autor do relato
exercita, com as palavras, o jogo essencial a que se devota: ligar o que a
escuridao separou, restaurando as continuidades indispensaveis, com as
quais se vao enredar os fios de vida que o futuro puder estender e engen-
drar. A voz tece a unidade, costura as pontas sobre o vazio, no plano
interno da linguagem, como reacao, prevencao e resisténcia ao
estilhacamento do sentido e das relac6es produzido pela experiéncia.

Essa € a estratégia invisivel que distingue e identifica o discurso
de Gabriel:

de la pra ca, sO vi escuridao, sabe ? SO, sd, so, S6 vim batendo cabeca.
entendeu ? S6, s6 desencontrando da felicidade (..). Entéo, eu quero
issO agora, quando eu sair. Mesmo que seje pra nada, entendeu ? Mas
que seje livre, que seje plantar, entendeu? Que seje pra mim ficar legal
com meu irmao, meu irmao me promete (...) e pelas condicsdes dele,
ele tem condic6es...

A seqliéncia focaliza a solidao, mantendo o diapasao dos ecos que
repetem, prolongam e sublinham, preenchendo as lacunas sonoras e
ticas com a énfase ritmada das retomadas sucessivas de palavras ou expres-
sOes anteriores. Costura, com a linguagem, todo 0 espaco vazio, que atualiza
rupturas, perdas e o colapso do sentido, este fio de Ariadne da vida que se da
a representacao: “mudou porque eu me senti so” (eis 0 eco do “so”, dito
antes como sinOnimo de apenas, mas que se redefine retrospectivamente
pela expansao do contexto semdntico), “e eu ja era rebelde, e eu ja era
levado, eu j4 no ia pro colégio, eu ja era, eu ja era cameléd, ja conhecia (...),
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ja andava (...), ja G..), entendeu ?” A convocacdo, também ela reiterada e
insistente, do interlocutor pontua e enfatiza a preocupacdo intensa com os
limites da significacao e da comunicacdao.

Ao longo do extenso relato, a estrutura € mantida, sobretudo quando o
discurso flui e toma posse de cenas dramaticas. A cadeia de ecos estende a
malha do som e do sentido sobre o vazio e a escuridao dissipadora. O
estor¢o mobiliza todo o engenho criativo de Gabriel para, simbolicamente,
reconstituir o fio partido aos 14 anos, reafirmando compromissos com a
Igreja materna e com os sonhos de dona Agripina, restabelecendo os vincu-
los consangtineos laterais e gerando, assim, condicdes de fazer valer os
lacoOs suspensos com a filha e o futuro. Familia e liberdade sZ0 conceitos e
valores indissociaveis, gararite Gabriel. A recomposicao dos lacos e dos fa-
tos, vertebrando o tempo existencialmente significativo, corresponde ao tra-
balho continuo e apaixonado de abrir e cobrir ocos da linguagem com ecos
e reverberacoes, para propiciar e antecipar a aventura de relacdes positivas,
além das ambivaléncias Gnesmo que as incluam).

A possibilidade e a seguranca das religacGes, sempre t&o arrisca-
das, dependem da caug4o suprema do Outro transcendente: a imagem
do uno que fascina e conforta quem devota tempo e palavras a busca da
unidade perdida.

Para a reconquista da familia, parece. indispensavel o retorno ao
Espirito Santo, terra natal, nado s6 por motivos praticos — 0 apoio do
irmao —, mas também porque seria indispensavel comecar novamente,
desde a morte da mae, desde a enlacando a filha, que é,
além da pena, o que sobrou do periodo de trevas. Dai, talvez, o gague-
jar, Oo ritmo intenso e dramatico que combina fluéncia com estacatos, na
ansiedade que traduz o temor da separacao que desmembra o sentido,
esvazia o tempo do discurso, ele proprio preenchido pela forca da ten-
sao dramatica, do cantar na entonacao eloqiiente. Os temas-chave se
repetem: preencher e juntar, articular, reunir, costurar. Refazer a familia
para os lados, voltar ao territério original, 4 terra (plantar), investir para
retomar a filha, o vinculo com a geracao subseqtiente e, estando a mie
definitivamente perdida, amparar-se em Deus e no pacto com Ele, de
quem podera “voltar a tornar-se servo”. A liberdade de Gabriel depende
dessa trama de relacdes.
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Primeiras conclusões

Além clas convenções, encontramos a imprevisibilidade, a erosão das
condições da comunicação entendida sob o signo do consenso e do contrato,
a corrosão do common ground. Wolfgang Iser conclui um de seus ensaios de
modo sugestivo:

Fara que essa continua expansão do self seja comunicada ao leitor
a história” deve basear-se não em suas perspectivas da experiência quo-
jidiana, mas na maleabilidade fundamental da conduta humana, em
que a experiência quotidiana é apenas a ponta do iceberg. Dessa for-
ma, a consirução do romance, assim como a caracterização e toda a
jécnica narrativa, ao mesmo tempo, trazem à tona a imprevisibilidade
do self e revelam as convenções como tão somente uma forma de rea-
idade humana restrita e pragmaticamente condicionada. (Iser 1990:
163. Tradução dos Orgs.)

O básico, para a estratégia discursivo-autoconstitutiva do interno, pare-
ce ser — dada sua vocação para ressaltar a contingência de seus atos ou a
necessidade trágica imposta por seu destino como obras imperativas — a
descontextualização (ser, 1990) e a autonomização do diálogo (o que se
obtém ao torná-lo extensão fáctica da experiência sensível, por exemplo), de
forma a promover a exponenciação dos enquadramentos contextualizadores
intrínsecos ao exercício hermenêutico, gerando, assim, a tendência à
inexorabilidade semântica. Isso, por sua vez, submeteria o discurso ao regi-
me da imprevisibilidade e da indeterminação hermenêutica, convertendo-o
em evento e atualização da própria contingência (o que, paradoxalmente,
reduziria a polissemia buscada e, portanto, como que sobredeterminaria a
contingência, tornando-a necessidade estrutural — eis, novamente, O eterno
retorno trágico da determinação, da roda da fortuna, da jaula de ferro que
também, simbolicamente, no plano da autoconstituição do self da e na lin-
guagem, condena e aprisiona o “interno”.

A conversão e a estetização do mal parecem compor a polaridade, em
cuja lógica o primeiro discurso se institui como centro: culpa e dissimulação,
no relato, afirmam uma subjetividade caricata, pronta para o comércio com o
profissional perverso da pesquisa.

O d iscu rso  do  p r i s ione i ro  hes i ta ,  afl i to ,  en t re  a  assunção  da
centralidade inquietante da contingência, do acaso, da indeterminação e
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da imprevisibilidade, e as jaulas de ferro do controle, da disciplina do
tempo, da plenitude da previsão, da necessidade da lei e do castigo, inciu-
sive do crime, como obra do destino, à qual personagens sombrios e gran-
diosos estão condenados.

Porém, algumas janelas se abrem, e o interno pode sentir-se mais
próximo da rua, mesmo se renuncia à fuga, quando se muda para a galeria
dos irmãos crentes e, feitiço contra feiticeiro, termina encantado no fundo do
poço, reencontrando, na palavra, a soberania do sentido, a autonomia do su-
jeito moral, para quem a invenção hermenêutica do sentido é a própria
experiência da liberdade possível, entendida como indeterminação
prospectiva, no cenário onde o tempo é pura reatualização da necessidade.
A liberdade do interno, praticada no cultivo da abundância de significações
da palavra 'sagrada' — frente à qual o leitor/criador se redefine como súdito
e soberano — é vivida como contingência criativa, renovadora e gratificante
do sentido da própria vida; é efetiva salvação desse inferno, a penitenciá-
ria, que figura o pesadelo ca razão de Estado, dessa razão que se faz
paroxismo do absurdo.

Quatro histórias, quatro narrativas distintas, variações em torno de te-
mas recorrentes. O trabalho não termina aqui. Apenas começa a encontrar
pontos preliminares de fixação para que se prepare o modelo capaz de
constituir padrões adequados de recortes de estratégias discursivas, procedi-
mentos narrativos, movimentos formais, arquiteturas semânticas e percursos
sociobiográficos. É hora de retomar nossas questões iniciais. Essas quatro
configurações elaboradas estão longe de resumir as possibilidades e as expe-
riências revívidas pelos relatos. Espero que os leitores permaneçam tão curi-
Osos quanto o autor, na antecipação dos cruzamentos entre as unidades já
destacadas e as que vierem a ser identificadas, por um lado, e os itinerários
do crime, em cujos novelos reencontramos, integralmente, os movimentos
das narrativas e as astúcias de suas estéticas morais.
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"A pesquisa da qual este trabalho constitui uma primeira versio resumida foi coorde-
nada por mim e realizada no 4mbito do Nticleo de Pesquisa do Iser. Contou com a
participacao de Edigar Amorin, Ram6n Goldenzweig, Eliana Nunes Ribeiro e com
a parceria de meu assistente Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Agradeco a colabora-
cao dos colegas Leandro Piquet Carneiro e Ruben César Fernandes, e, muito espe-
cialmente, o apoio da Dra. Rosa Cardoso, ex-Subsecretaria de Estado de Justica do
Rio de Janeiro, da Dra. Julita Lengruber, ex-Diretora do Desipe, da Dra. Tania
Dhamer, ex-Coordenadora do Setor de Assisténcia Social e Juridica do Desipe,
posteriormente, diretora do Desipe e da professora. Edna Del Pomo, integrante do
Conselho Penitenciario. Devo ainda mencionar, com gratidao, a disposicao frater-
nal com que Edmundo Campos Coelho e Magda Prates Coelho dividiram comigo
seu rico acervo de entrevistas com detentos, realizadas em 1983 e 1984, a partir das
quais comecei a montar a estratégia de minha pesquisa. Jaqueline Muniz e Jodo
Trajano Sento Sé participaram da elaboracio dos argumentos desenvolvidos neste
ensaio, O que nao os faz responsaveis por seus problemas, mas, ‘certamente, os
credencia ao meu reconhecimento mais enfAtico. Agradeco aos professores
Wanderley Guilherme dos Santos e Saul Fuks 0 convite para participar do seminé-
mo Caos e Indeterminagdo, por eles organizado, que se realizou no Férum de
Ciencia e Cultura da UFRJ, em novembro de 1992. A primeira versdo do presente
texto foi elaborada para a apresentacao no referido semin4rio. Agradeco, ainda e
muito especialmente, a Barbara Musumeci Soares e Marilina Soares pelo apoio na

do texto. Finalmente, sou grato a Jeni Vaitsman por considerar que meu
experimento merece lugar em seu livro.

Para evitar injusti¢ca, deixo de citar todos os que tém escrito sobre o tema no
Brasil, nas ultimas décadas. Nao poderia, entretanto, deixar de mencionar meu
antigo professor, Luiz Costa Lima, que, ao longo de toda sua obra, sempre se
mostrou contrario ao o reducionismo sociologizante em estudos sobre a literatura.
Gostaria que meu esforco atual fosse entendido como uma tentativa de dar
seguimento ao seu antigo interesse de superar barreiras disciplinares, sem permitir
que a aproxima¢ao se converta em simples imposicio unilateral de conceitos e
preconceltos.
Evidentemente, os pares determina¢cao e imprevisibilidade, acaso e necessidade
nao remetem a conceitos cientificos ou filosdficos; simplesmente procuram descrever
ambitos restritos de significagio produzidos na pratica cotidiana do discurso
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ordinario, o que, por certo, comporta problemas especificos, referentes aos critérios
de andlise semdntica e de redescricdo hermenéutica, e 4 complexidade peculiar
que caracteriza os significados destas polaridades no contexto em que as discutirei.
Mais adiante a questao encontrara oportunidade mais adequada a sua elaboracao.
De todo modo, é importante acentuar, desde ja, que homofonia e grafia idéntica
nao garantem sinonimia, tampouco autorizam analogias. Seria completamente
itrresponsavel supor qualquer paralelismo entre a presenca dos pares assinalados,
no interior da problematica do sentido do discurso ordin4rio, tal como a examino,
e as tematicas do acaso e da determinacdo, tal como emergem nos quadros
conceituais da ld6gica, da ou da fisica, por exemplo. O titulo
explicitamente supradisciplinar do semindrio em que apresentei a primeira vers4o
deste trabalho certamente ndo negligencia as diferencas, apenas sugere, creio, a
riqueza de seu reconhecimento e, se e quando for o caso, da pr6épria relativizacdo
destas diferencas, além de estimular a comunicacdo, infelizmente ainda muito
rara, entre formacdes e interesses tao dispares.
Todos os nomes citados pelos entrevistados foram substituidos por nomes ficticios,
por Obvios motivos éticos.
Devo a Joao Trajano Sento Sé o material da presente entrevista.
Esta entrevista foi realizada por Edigard Amorim e Jodo Trajano Sento Sé. Sua riqueza
deve-se a competéncia desses colaboradores, aos quais, novamente, agradeco.
A problematica do tempo na narrativa foi extensamente discutida por Paul Ricoeur,
em sua trilogia (1983; 1984; 1985).
As de Jaqueline Muniz e Carlos Aurélio Pimenta de Faria foram
decisivas para a elaboracdo desta secdo, até mesmo porque foram eles os
entrevistadores, cujos papéis, como veremos, foram cruciais para a obtencao de
resultados tao significativos. Observe-se que a ostensdo dirigiu-se inteiramente a
Jaqueline, assim como sobretudo a ela se dirigia o entrevistado nos momentos
mais evidentemente erotizados.
A entrevista foi realizada por Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Nao € demais assinalar:
a riqueza de um dialogo depende de ambos os interlocutores envolvidos. Se o
interno pdde ousar propor a tematica da ligacao, os créditos deveriam repartir-.
se entre sua coragem generosa e a capacidade humana e profissional do
entrevistador, por admiti-la, reconhecé-la e estimula-la.
Tenho tomado o momento da entrevista como referéncia e como horizonte de
calculo, de modo que n&o se perca a perspectiva temporal vivida por ocasiao do
encontro com Gabriel. Todas as informac6es foram obtidas em setembro de 1992.
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7. Subjetividade e ciências sociais: reflexões em torno do
conceito de representação e seus impasses

Maria Isabel Mendes de Almeida

A preocupação central deste artigo é refletir sobre novas possibilidades me-
todológicas no âmbito das ciências sociais para a abordagem de certos objetos
que, cada vez mais, vêm exigindo um tipo de olhar e investigação alternativos 40
conceito clássico de representação. De certa maneira, esta preocupação está inscri-
ta no campo de questões relativas à crucial interação (relação) sujeito/objeto no
interior das ciências sociais.

Antes de apresentar os principais aspectos relacionados à exposição dos
argumentos que permitirão ventficar melhor as insuficiências e os limites do con-
ceito de representação, proponho uma rápida referência ao objeto de pesquisa
com o qual trabalhei nos últimos anos e que me permitiu trazer algumas reflexões
sobre o tema.

Em meados da década de 90, desenvolvi um longo trabalho de pesquisa,
junto a um grupo de 25 homens da classe média brasileira, com o propósito de
construir uma espécie de inventário de categorias sobre as formas de funciona-
mento e organização da subjetividade desse grupo (Mendes de Almeida, 1995),
Esse estudo foi realizado, fundamentalmente, a partir de longas entrevistas e con
versas com cada um desses informantes. É necessário ressalvar que os resultados
dessa abordagem não pretenderam cobrir um espectro de observação mais amplo
e generalizável para a sociedade brasileira como um todo. Tais resultados se repor
tram, portanto, a um recorte realizado em torno de um grupo de homens, que
expressa, por sua vez, determinado modo de ser da subjetividade masculina.
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A natureza do tipo de contato e de aproximacao que foi sendo construida
e estabelecida ao longo da pesquisa tornou-se, para mim, fonte crucial de
evidéncia das insuficiéncias de uma abordagem metodologica rigida, tal como
a oferecida pelo conceito classico de representacao. Refiro-me, por exemplo,
a pretensao essencialista de captar a verdade que se esconderia sob repre-
sentac6es, as ilusOes da neutralidade objetiva, as depositadas sobre
os planos da mera opinido ou, ainda, sobre o comportamento visivel dos
individuos. Os inumeros subprodutos extraidos da dimensao interativa do
meu contato com os informantes foram-se convertendo em uma espécie de
demonstracao gradual de meu argumento sobre os limites e insuficiéncias do
conceito de representacao.

Dois grandes eixos devem ser aqui fixados como emblematicos desta
postura alternativa: a positividade da nao-neutralidade por parte da pesqui-
sadora (em relacao ao tratamento dos dados) e o consequente peso que a
perspectiva relacional (entrevistadora/entrevistado) assumiu ao longo das
entrevistas e do processo de analise das mesmas. Quanto ao primeiro eixo,
devo dizer que, por vezes, ao longo da pesquisa, concentrei-me, talvez
exageradamente, em uma perspectiva de contraste negativo da organizacao
subjetiva dos informantes pesquisados relativamente a minha propria subje-
tividade pessoal, que possivelmente refletia um padrao proprio ao meu gé-
nero. A nao-interferéncia proposital desses sinais de alerta e relativizacao ao
longo de todo o texto acabou por converter-se em uma espécie de ‘virtude’
(resultado positivo), que se dirigiu a dois objetivos centrais. O primeiro diz
respeito ao fato de que, ao deixar para o final da analise o conjunto de
posturas retificadoras (e relativizadoras), acabei por demonstrar, em estado
bruto e artesanal, a ‘marcenaria’ de uma construcao. Em outras- palavras,
refiro-me aqui a tensao e ao conflito incandescente e em estado bruto entre
duas subjetividaces: a masculina, extraida do grupo de homens que entrevis-
tei, e a minha, feminina. Para nado gerar, portanto, um efeito ‘desidratante’
desse estado quase pulsional de duas.subjetividades inescapavelmente diver-
sas, deixei que este ‘embate’ ou esta contradicao dilacerante pucesse falar
por si até o estagio final de meu estudo.

Passarei a sintetizar alguns aspectos significativos desta abordagem
relacional, como o segundo eixo a que me feferi. Por meio desses aspectos,
procurarei expressar mais concretamente o sentido e a adequacao de uma
postura alternativa para a abordagem do tema que me propus estudar. Devo
aqui chamar atencao para o fato de que o roteiro basico das entrevistas
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realizadas atravessava um universo de questées bastante delicadas e, muitas
vezes, até mesmo constrangedoras, tais como a nocao de intimidade, sexo,
intidelidade, masculinidade, virgindade e feminilidade.

Quanto as particularidades de situacgdes que vivi junto a maior parte dos
entrevistados, algumas passagens s4o dignas de registro.

Uma das situacdes que mais chamou minha atencdo eda qual pude
extrair valiosos insights sobre meu objeto central diz respeito a determinado
fenodmeno derivado da natureza extremamente subjetiva e abstrata da pes-
quisa. Este fenomeno merece uma apreciacao particular, sobretudo tratando-
se de uma sociedade como a brasileira e de certas especificidades em sua
forma de lidar com determinado padrao de funcionamento das relac6es en-
tre Os sexos, Refiro-me aqui a alguma coisa que, se encarada de modo rapido
€ superficial, nao pareceria tao reveladora. Trata-se, enfim, do fato, nada
aleatorio (estamos no Brasil), de que os entrevistados, em sua grande maio-
fia, pareciam nao estar plenamente persuadidos dos propositos exclusiva-
mente academicos do trabalho. Ou seja, era como se padecessem de uma
especie de dificuldade em atribuir um significado dé seriedade e
profissionalismo aquele empreendimento.

E preciso esclarecer, contudo, que tal atitude nao se manifestava de modo
algum de forma agressiva ou desabonadota. Mas nao deixava de constituir
uma reacao significativa e valiosa que merecia registro, na medida em que iria
apresentar, posteriormente, algumas implicacdes importantes para o estudo.
Afinal, como este tipo de sentimento, ou percep¢ao comecou a se configurar e
a S€ apresentar como relevante para o estudo sobre a organizacao da subjetivi-
dade desses individuos? E muito dificil justificd-lo a partir de elementos concre-
tos € objetivos, como, por exemplo, manifestagdes explicitas do prdprio dis-
curso dos entrevistados. A impressao foi-se constituindo em funcio de um
conjunto de pistas ou indicios muito sutis, fragmentados e, fundamentalmente,
extraidos da propria dimensdo relacional daquele contato.

Era Irequente encontrar, por exemplo, uma primeira reacao de entusi-
asmo € at€ mesmo de empolgacao dos entrevistados, proveniente de uma
id€ia nao muito clara de que aquilo era uma entrevista talvez rapida, super-
ficial, nos moldes das que conhecemos bem da nossa tio divulgada midia
eletronica. No entanto, em um segundo momento, essa primeira impressdo
costumava alterar-se, provocando, as vezes, uma atmosfera de rapido mal-
estar Ou incOmodo, quando os informantes se viam, afinal, diante de uma
decidida intengao de minha parte em dar inicio ao que seria uma entrevista
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no minimo disciplinada (ou cansativa), longa e que exigiria deles uma boa
dose de reflexao. Essa espécie de mudanca de rumo de suas aspiracdes
iniciais nao chegava a se converter em uma atitude de recuo ou ‘ressabiamento’
da parte deles em relacao ao desenrolar da entrevista. Mas, muitas vezes,
paracdoxaimente, ela acabava até por gerar um efeito especifico de ‘superpro-
ducao’ e abundancia da propria fala, do qual tratarei mais adiante.

- Outra observacao interessante, capaz de reforcar esta impressao, diz
respeito as manifestacdes sistematicas de grande surpresa diante daquele
tema: algo proximo a subjetividade ou sensibilidade masculina. Muitos estra-
nhavam de inicio esse assunto e lidavam com ele geralmente de modo irdni-
co € carregado de uma atmosfera mais ou menos sarcastica. Refiro-me aqui,
por exemplo, as mencdes que alguns deles faziam ao “sexo dos anjos” para
expressar certa dificuldade em entender, afinal, onde eu pretendia chegar
com aquela pesquisa etc.

A toOnica dessas observacdes permitiu-me aprofundar algumas questdes
relativas a uma clificuldade especifica observada junto a maior parte dos entre-
vistados, que diz respeito a um interessante aspecto sobre a relacao homem/
mulher e a impossibilidade de sua naturalizacdo. Ou seja, ao procurar atribuir
uma €nfase particular a dimensdo relacional do contato entrevistador/entrevis-
tado como um registro alternativo 4 mera representacao, acabei por chegar a
mais algumas conclusOes importantes sobre certas formas de funcionamento
da relacao entre os géneros em nossa cultura. Isso significa dizer que, para
mim, tornou-se cada vez mais marcante o conjunto de reacdes evidenciadas
pelos sujeitos frente ao exercicio de um papel, que era encarado como indisso-
claveimente remetido ao contraste irremediavel entre os géneros.

Estas reagoes devem ser explicadas detalhadamente. Em primeiro lugar,
pude inferir que me encontrava diante de sujeitos para os quais a dimensdo
contrastante entre os géneros era dificil de ser relativizada ou posta entre
parénteses. Como isso acabou por se tornar um traco tao importante para as
minhas conclus6es mais essenciais sobre a estruturacao da subjetividade
masculina? Eu me encontrava, entao, diante de sujeitos que pareciam expres-
Sar surpresa diante do fato de que o que estava em jogo, nos limites daquela
interagao; nao era nada que exigisse deles, pela mera razdo de tratar-se ali de
uma interacao homem/mulher, o preenchimento ‘incontinente’ da funcao de
‘protagonistas’ virtuais de um papel masculino ativo. Ou, ainda, parecia ha-
ver também, muito sutilmente, uma pressuposicao de que eu, como. pesqui-
sadora mulher, pudesse, por minha vez, nutrir por eles, de modo virtual,
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alguma forma de igual anseio por um desempenho desta mesma ordem. De
cetta forma, o significado desta quebra de expectativas, ou, mais ainda, a
propria existéncia destas expectativas afirmou-se como item sintomatico para
Oo aprofundamento de minha reflexdo. Destaquei, entao, com muita énfase,
essa auto-exigéncia manifestada por esses sujeitos. Uma auto-exigéncia que
parecia estar relacionada a uma espécie de ‘prontidao’ incondicional, da
parte deles, para atender ao preenchimento da funcao de homem em seu
aspecto mais sumario e ‘basilar’: como agente potencialmente ‘interessado’
na figura da mulher, ou ainda, como alvo nao menos ‘interessado’ de anseios
recOnditos por parte dessa ultima. Em outras palavras, por tras das muiltiplas
racionalizacdes de que esses sujeitos eram capazes, sobrevivia, de modo
inerradicavel, essa quase primitiva ‘auto-exigéncia’ de um ‘desempenho’. E
claro que, quando me refiro 4 estrutura dessas expectativas, estou remetendo
a um conjunto de nocdes bastante abstratas e nao a conteGdos concretos
literais, como, por exempio, o desempenho de um papel sexual objetivo. Na
falta de uma analogia mais pertinente, poderia dizer que aquela auto-exigén-
cia de um desempenho estava associada a um modelo abstrato de um imagi-
nario ‘anatOmico’ que se deixava reger por principios do seguinte tipo: ao
sexO masculino cabe, a todo momento, registrar com toda a deferéncia a
presenca do sexo oposto naquela interacdo em tudo o que este registro é
capaz de cobrir, como, por exempla, a propria atitude ‘irrecusadvel’, por parte
de um homem, de conceder aquela entrevista a uma mulher. Sado intimeros e
reveladores os exemplos que podem ser usados para demonstrar esse racio-
cinio, Neste caso, limito-me apenas a registrar o fato de que, para aquele
grupo de homens, era incontornavel o fato de eu ser uma mulher, e isso
produzia uma ampla rede de significados e varidveis importantes na econo-
mia interna daquela interacao.

A forma pela qual os encontros foram marcados para a realizacao das
entrevistas se converteu em mais um indice revelador do carater irrelativiz4-
vel da posi¢ao feminina naquele universo mental. As circunstancias que en-
volveram esse primeiro contato foram as mais diversas, desde aqueles infor-
mantes que marcavam um horario em seus escritérios durante o expediente,
até Os que me recebiam em suas proprias casas, marcavam encontros em
restaurantes ou combinavam na casa de amigos comuns, quando era O Caso.

. Nao sei at€ que ponto cenarios, contextos e circunstancias tao diversos para
a realizacao das entrevistas podem ter interferido em alguns dos resultados
ou avaliacoes. Uma situacao, no entanto, pareceu-me eloqtiente: coinciden-
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temente ou nao, apenas um individuo casado, entre todos os que entrevistei,
recebeu-me em sua prépria casa. Quanto aos homens separados, foi com
eles que realizei o maior numero de entrevistas em suas residéncias. Alias,
houve apenas um que me convidou para almocar em um restaurante e 14
realizar a entrevista. Nas entrevistas que fiz em casa de amigos — sé duas -,
por coincidencia atrasei-me, em ambos os casos, por alguns minutos. Ouan-
do cheguei, os informantes j4 estavam tomando um drinque.

A-problematizacao desses episddios tem como objetivo trazer evidéncias
sobre Os mais variados subprodutos capazes de serem extraidos da dimensao
relacional do contato entrevistadora/entrevistado. Ao serem incluidos de modo
significativo no registro etnografico, esses exemplos revelam um imenso es-
pectro de quest6es imprevisiveis, nao planejadas e que, na maior parte das
VEZES, SAO geradas a partir de fragmentos in acto daquela interacdo.

Nos limites deste artigo nao sera possivel demonstrar de forma exausti-
va toda a trajetoria percorrida ao longo desse estudo e como foi possivel dele
extrair determinada tipologia ou, ainda, um pequeno inventidrio sobre as
formas de organizacao da subjetividade masculina a partir da pesquisa reali-
zada. Para Oo presente propésito, portanto, cabe restringir a discussdio aos
limites de consideragdes sobre as insuficiéncias do conceito de representa-
cao e de como sefia possivel, no interior das ciéncias sociais, apontar cami-
nhos alternativos a seu uso. Esses caminhos vém-se tornando cada vez mais
necessarios sobretudo em pesquisas que lidem fundamentalmente com te-
mas como familia, dominio do privado, emocdo, pensamento, imagindrio.
individualidade, identidade, projecdo, estruturas relacionais, reatividade, con-
tito, que sao tao caros e extremamente valorizados por nossas classes mé-
dias. Alem desses aspectos, vale reafirmar que o aprofundamento e a ampli-
acao desta abordagem alternativa se fazem oportunos sobretudo em uma
sociedade como a brasileira, em que os planos pessoal e impessoal, privado
€ publico sao percebidos pelos individuos de forma hibrida e indiferenciada.
Ou seja, trata-se aqui da impressao de que nos, brasileiros, construimos a
telacao entre esses planos de maneira bastante peculiar e cuja énfase repou-
sa intrinsecamente nessa imprecisdo.

Acredito, entao, que as quest6es apresentadas a seguir cumprirao ape-
nas um papel de levantar consideracgdes preliminares a respeito de uma
etnogralia experimental que procurei também desenvolver com o objetivo
de tentar ultrapassar a rotina das representacdes produzidas pelos discur-
SOS cos informantes.
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Algumas reflexoes em torno da crise da representacdo: a apreensao
sociologica da subjetividade como um modelo alternativo 4 crise

A partir do inicio desta década, tornou-se impossivel deixar de mencio-
nar um amplo e complexo debate cultural que vem envolvendo de varias
maneiras a antropologia e a sociologia e que estaria problematizando a pr6-
pria no¢cao de representacd4o." Ja nao poucas as analises recentes, realiza-
das no campo das ciéncias sociais, que vém demostrando a necessidade de
combinar, avangar ou ‘ir além’ do registro e do conjunto de recursos ofereci-
dos pela nocdo de representacdo.

Algumas dessas analises t6m procurado realizar incursOes em universos
alternativos a representacdo ou mesmo complementares e associados a ela.
Entre estas, € possivel destacar, por exemplo, as que vém privilegiando a
no¢ao de texto como contrapartida mais fecunda a idéia de contexto, para
uma reflexao sobre acdes sociais significativas.? A critica literaria, por sua
vez, vem constituindo mais um exemplo de abordagem alternativa e comple-
mentar ao conceito de representacao. Acompanhamos, em estudos recentes,
a incorpora¢ao de objetos, métodos e orientagdes provenientes da tradicdo
dos estucios literarios como “mediacgG6es necessarias 4 construcio adequada
do proprio objeto socioldgico, a realizacao conseqtiente do método pertinen-
te € ao cumprimento integral do projeto tedrico propriamente socioldgico”
(Soares, 1999).?

E possivel dizer, ent&o, que os dois exemplos apresentados convergem
para uma area comum de problematizacado em torno da necessidade de re-
pensar a localizacao, os limites e os impasses a que tem estado sujeita a
categoria da representacao diante do tratamento de certos objetos no interior
das ciéncias sociais.

De outro lado, nao € possivel deixar de registrar aqui a questao da
psicanalise e de seu papel neste debate, ja que, sem diivida, é ela a principal
representante de uma teoria do sujeito. Sem pretender qualquer tipo de
aprofundamento analitico sobre as justificativas de uma abordagem também
alternativa a psicandlise ou, mais precisamente, 4 nocdo de inconsciente,
limito-me a dizer que minha intengao nao foi desenvolver uma hipdtese
explicativa ou decodificada das hist6rias individuais dos informantes e redu-
Zi-las a grandes eixos matriciais explicativos. Se fosse possivel imaginar, in-
clusive, um contraponto a esta perspectiva explicativa, neste caso ela seria
dada fundamentalmente pelo plano demonstrativo do tipo de andlise realiza-
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da. Ou seja, minha proposta nesta andlise foi procurar encontrar estratégias
discursivas capazes de traduzir, no campo das ciéncias sociais, um alternativa
ao plano de questdes considerado da ordem do psiquico.

No caso do estudo que empreendi, que diz respeito 4 perspectiva da
apreensao sociologica da subjetividade, acredito tratar-se exatamente da evi-
déncia de um limite desta categoria da representacdo para a apreensdo e
analise mais fina e decisiva de meu objeto, fazendo-se necessiria, portanto,
uma abordagem a ela alternativa. A utilizac4o restrita do plano da represen-
tagao em estucos deste tipo resultaria, em meu modo dé ver, em um tipo de
escuta limitada ao conteudo dos discursos dos sujeitos. Ou seja; a de
representacao, ao tratar de um modelo de produc4o discursiva simples, dei-
xa de atentar, por exemplo, para a problematizacao de ‘quem fala’ no sujeito.
E levar em conta este maior ‘esquadrinhamento’ e detalhe de aspectos e
areas dentro do sujeito € um dos procedimentos que fazem parte desta abor-
dagem alternativa ao ‘escopo’ mais restrito e ‘sociologizante’ deste conceito.
No caso dos sujeitos que entrevistei, era extremamente interessante perce-
ber, por exemplo, o quanto o ‘jorro’ torrencial de palavras, assim como o
fluxo continuo e ininterrupto das respostas as minhas pereguntas constituiam
para eles uma especie de demonstrac4o da intimidade, do despojamento e
da subjetividade intensa de cada um. No entanto, 4 medida que minhas
reagoes a esses discursos foram sendo explicitadas, ou seja, quando o peso
sobre a dimensao relacional do contato comecava a ‘falar por si’, foi-se tor-
nando possivel perceber os mecanismos paradoxais do efeito torrencial des-
sas palavras. Estas praticamente evocavam uma espécie de ‘vacuidade’ ou
porosidade’ daquelas estruturas subjetivas fundamentalmente mais preocu-
padas com o ‘adorno’ ou com os excessos decorativos de sua propria fala do
que com qualquer tipo de densidade subjetiva que devesse ser resguardada
ou protegida.* Este tipo de mais uma vez, tornou-se possivel a
partir de um conjunto de estratégias que se concentravam na idéia de uma
subjetividade captavel in acto, em sua plena positividade, ou seja, como
arena produtora de eixos de tensdo e contradi¢ao entre subjetividades indivi-
duais e de género em circunstancias de interacdo que jamais poderiam estar
unicamente submetidas ao ‘asfixiante’ crivo das modelacédes culturais. Isto
signilica dizer, por fim, que este crivo tao dependente do conceito de repre-
sentacao nao conseguia dar conta de situacdes-limite extremas, como muitas
das encontradas durante a pesquisa, uma vez que essas situacSes ndo sao
legitimadas ou mesmo reconhecidas por esta espécie de ‘malha frouxa’ da
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representacao. A tal malha tendem a escapar intimeros tragos e nocées, que,
por sofrerem maior inércia no processo de mudang¢a, muitas vezes exigem de
nossa parte um aputado esforco de sensibilidade analitica. O significado ‘do
que € ser homem’, para os entrevistados, por exemplo, ilustra bem este tipo
de questao, Neste caso, saltava aos olhos a problematica relacionada aos
processos mais antigos de socializacao dos individuos, que foram vividos em
etapas bem anteriores de sua biografia e que, fugiam, portanto, aos padrées
exclusivos das mediac6des culturais estaveis.

O tratamento de questOes tao proximas da area do privado e que in-
cluem o imaginario, as emogées, a fantasia, o desejo, em suma, o plano do
‘sociologicamente invisivel” certamente encontraria seus limites de interpreta-
CaO € EXpansdao se tais questOes fossem estudadas a partir, unicamente, do
plano da representacao. A tendéncia mais corrente observada em trabalhos
antropologicos — que se dedicam ao estudo de temas que est4o préximos a
esta area do privado e que se servem essencialmente do conceito de represen-
tacao — € a de encara-los apenas sob a Otica de um processo de modelacao
cultural, chegando até mesmo a uma reificag4o da visio propriamente sociolé-
gica. Existe, portanto, algo de simplificador e ‘aplainador’ nas representacdes
como imagens ou nogdes que encerram certas concepcdes socialmente
construidas. O que é predominantemente levado em conta neste processo é o
carater construido e compartilhado de tais imagens e nodes. Resulta, portanto,
desta operacao uma espécie de ‘obstrucdo’ dos canais que pudessem levar em
conta certos Mecanismos e estrategias de uma subjetividade captavel in acto.

Ha, portanto, um vasto conjunto de mecanismos, tensdes, conflitos,
reacoes, gestos e atitudes que se processavam e até mesmo se produziam no
ambito do contexto relacional que nao sao considerados ou que escapam ao
registro coberto pela representacao. E como se o pensamento estritamente
sociologico, ou ainda, a orquestracao macica da modelacdo cultural nao des-
sem conta do desenvolvimento de situac6es extremas e limites, como muitas
das encontradas ao longo da pesquisa.

Um Ultimo aspecto deve ainda ser ressaltado em 4 representa-
cao. Como nao encontrei ‘cobertura’ ou traducao mais efetivas neste conceito
para os achadlos imprevisiveis, tao freqlientes em pesquisas deste tipo, mais
dicotOmica ainda parecia se tornar a relac4o representac4o/o que existe de
fato. Em outras palavras, a natureza rigidamente excludente e dicotOmica
destes termos (representacao/o que existe de fato), que é dada por uma
inflexao exagerada (reificagdo) da prdpria categoria de representacaio, veda



praticamente todas as brechas ou eixos de maleabilidade passiveis de serem
percebidos e levados em conta, para além desses dois planos.

Para concluir, uma Ultima palavra sobre esta confluéncia entre meu
objeto e o estatuto da ‘relacao’. Tracos e caracteristicas singulares e Unicos da
subjetividade s6 sao despertados e produzidos como categorias discursivas
nos jogos da intersubjetividade. O sentido e a direc4o desses ‘instantaneos’
de uma subjetividade, cujo fio de compreensao muitas vezes sO pode ser
captado in acto, constituem elementos e pecas-chave indispensdveis a essa
abordagem alternativa e a seu aprofundamento e complexificaca4o no ambito
das ci€ncias sociais.

Notas

No capitulo Antropologia e Representacao, Otavio Velho (1995:191) nos alerta
para a impossibilidade de ignorar a emergéncia deste campo de discussao: “E
parece razoavel perseguir no seu interior as implicacdes da suposicao de a
tendéncia da época ser no sentido de expor uma crise da representacao” .

As reflexOes recentes de Velho (1995) tém-se aproximado significativamente
desta nocao de texto, no ambito de um tratamento alternativo ao conceito de
representacao, identificado, no caso, com a énfase sobre o plano do contexto,
ou da exigéncia de ‘localizacao sociologica’. AO mencionar a proximidade e
afinidade de seus trabalhos com os de Clifford Geertz, em torno dessas .
consideracdes sobre a nocado de texto, Velho assinala o papel fundador que as
analises de Paul Ricceur (1984) tiveram para o desenvolvimento dessa
perspectiva: “Uma acao importante, poderiamos dizer, desenvolve significados
que podem ser atualizados ou realizados em situacdes outras que nao aquela
em que ocorreu essa ac4o. Ou seja, o significado de um evento importante vai
além, supera, transcende as condicOes sociais de sua producao e pode ser
reatualizado em novos contextos sociais. Sua importancia € sua relevancia duravel
e, em alguns casos, sua relevancia onitemporal” (apud Velho, 1995:187).

Soares (1999). O uso proficuo dessa mediacao converteu-se num instrumental
exemplar para a captacao, no caso especifico do estudo de Soares, da
“presenca estruturante dos dilemas determinacao/imprevisibilidade, acaso/
necessidade, na linguagem praticada ou nas formas de vida experimentadas
por expressivos contingentes humanos: os internos no sistema penitenciario
do Rio de Janeiro” (Soares, 1999),



Cabe aqui uma crucial referéncia 4 obra Raizes do Brasil (1984), de Sérgio
Buarque de Holanda, na qual ele se refere a da erudicio” e ao
peso significativo do ornato externo na constituicao da intelig6ncia de nossos
intelectuais. A consideracao sobre esses elementos é capaz de nos servit como
patamar de inferéncias sobre o que seria a contrapartida rarefeita, vacua e
superficial de um nucleo interior correspondente a esta ostentacao externa. O
parametro analogico aqui utilizado seria o da frase ornada e decorativa que
nao primava por corresponder a densidade ou 2 solidez de seu contetido
interior. Quando Sérgio Buarque se refere as caracteristicas do trabalho mental,
revelam-se as discrepancias existentes entre essas dimensdes de forma e
conteudo, tornando-se possivel delas extrair o sentido da vacuidade a que me
refiro. “O trabalho mental, que n&o suja as m4os e nao fatiga o corpo, pode
constituir, com efeito, ocupa¢ao em todos os sentidos digna de antigos senhores
de escravos e dos seus herdeiros. N&o significa forcosamente, neste caso, amor
ao pensamento especulativo — a verdade é que, embora presumindo o contrario.
dedicamos, de modo geral, pouca estima as especulacées intelectuais — mas
amor a frase sonora, ao verbo espontineo e abundante, a erudicdo ostentosa, a
expressdo rara, E que para bem corresponder ao papel que, mesmo sem o saber
oe conferimos, inteligéncia ha de ser ornamento e prenda, ndo instrumento de
conbecimentio e de agdo.” (Buarque de Holanda, 1984:50-51; erifos meus)

Uma das primeiras contribuicdes a todo este debate — e ao esforco te6rico de
reflexao sobre uma linguagem alternativa ao plano da representacido nas ciéncias
sociais — que tornasse possivel levar em conta a dimensiio do “sociologicamente
invisivel” decerto ha de ser encontrada nos estudos de Figueira (1991) O mesmo
tipo de tratamento alternativo adotado em relacdo ao conceito de representacao
esta igualmente presente em um estudo de Soares (1999).
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8. Hestórias clínicas: categorias para o corpo que adoece

Luis David Castiel

Introdução

Segundo o pensador luso José Gil, os discursos sobre o corpo sofrem
dois obstáculos. O primeiro, vinculado à própria natureza da linguagem, que
escapa aqueles que pretendem dar uma definição, pois esta é sempre resul-
tante de um ponto de vista parcial, que, eventualmente, não se apercebe
disto, pretendendo-se totalizante, O segundo, quiçá mais relevante ainda,
surge na multiplicidade dos usos metafóricos referidos a “corpo”. Corpo
ftenomênico, social, político, teórico, erógeno, institucional, “corporativo”. Em
todas as noções, percebe-se a necessidade de identificação a uma imaginária
unidade corporal. No entanto, “quanto mais se fala do corpo, menos ele
existe por si mesmo” (Gil, 1995:201).

Claramente, a idéia de corpo para a ciência médica tem uma história.
Suas origens são européias e se vinculam aos séculos XV, XVI e XVII. É
resultante de várias fontes distintas, de difícil demarcação, que incluem
tradições religiosas do medievo e da cultura popular das sociedades rurais.
Mas, O ponto inicial para a transformação da imagem do corpo para a
medicina pode ser referida a Galeno em sua releitura pelos médicos da
Renascença (Gil, 1997).

A idéia de corpo na atualidade está inescapavelmente medicalizada
(Frank, 1990; Lupton, 1994). Isto transparece nas maneiras como os discursos
sobre o corpo estão vinculados às disciplinas tecnobiocientíficas. Temos hoje
o que Turner (1992) chama “sociedade somática”, em que se procede, por
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meio de preceitos médico-epidemioldgicos, a regulacao e vigilancia dos cor-
pos e ao controle da distancia/proximidade que uns mantém em relacdo aos
outros, Neste caso, O corpo se apresenta como uma metafora para a organi-
Zacao social e para os mal-estares sociais.

Mas, paradoxalmente, tais mal-estares podem se materializar como
emblemas nos proprios corpos. Basta observar nas metrdples ocidentais a
difusao de praticas de tatuagem, escarificacao, inclusao de aderecos median-
te perfuragcao e outras alteragdes somaticas (via, por exemplo, intensa
musculacao). Exemplos extremos de modificacdées corporais foram docu-
mentacdos na publicagao Modern Primitives: an investigation of contemporary
adornment & ritual (Vale & Juno, 1989). Ai, 6 possivel (com algum descon-
forto, admitamos) ver imagens de pessoas, que, além de tatuarem e perfura-
rem varios locais do corpo, fazem uso de espartilhos estreitissimos e chegam
ao ponto de bifurcarem o pénis. Mas, tais manifestacGes nao se restringem a
registros considerados bizarros. Cada vez mais pessoas, e em idades mais
precoces, recorrem a praticas médico-cirlrgicas institucionalizadas para mo-
dificacdes corporais com finalidades apregoadamente cosméticas. Presencia- ”
mos uma proliferagao de mulheres com labios superiores vultosos artificial-
mente padronizados.

Alguns autores encaram as praticas de modificac6es corporais como
atos sintomaticos que buscam resolver crises de identidade, fé religiosa e
localizacao na complexa estrutura social moderna (Hewitt, 1997). Esta em
voga, nao s6 no meio académico, o uso da idéia de corpo para designar algo
pertinente a ordem do humano como “centro e foco de uma identidade,
portador da continuidade da espécie humana, garantia — se esta em boa
saude — de uma vida de bem-estar desembaracada das doencas que compro-
metem o equilibrio da natureza” (Sfez, 1996:41).

Este comentario de Lucien Stfez, ao analisar a ‘utopia da satide perfeita’,
descreve o corpo humano como objeto de pesquisas, intervencdes, preceitos,
fiscalizagao/vigilancia, de modo a configurar uma estrutura de controle cuja fina-
lidade € preserva-lo por mais tempo possivel, com vida e, preferencialmente,
com satide. Para tanto, € preciso proteger os individuos de ‘maus hdbitos’, ou
seja, comportamentos virttualmente geradores de danos 4 satide (do corpo) de
cada um, conforme seus ‘estilos de vida’. Este corpo é, em suma, objeto de novas
praticas de perscrutacao e de intervencdo, em que se destacam técnicas -de
visibilizacao, a biologia molecular e o projeto de de seus genes, com
as consequentes terapias génicas, e transplantes de tecidos.
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Nao importa aqui entrar no mérito desta importante questao. Interessa,
sim, discutir que corpo é operado pelas tecnobiociéncias contemporaneas.
Ha evidéncias que conduzem a uma nocao vinculada, sobretudo, a ordem
biolégica, compativel com a idéia de organismo vivente. Algo que, sem dt-
vida, denota um ponto de vista coerente em suas demarcacdes epistemoldogicas.

Mas, estao explicitas tais demarcac6es? Certamente, este nao deve ser o
corpo que se hifeniza a mente para indicar algo que alguns ramos da filosofia
designam como um ‘problema’. Possivelmente, adotando uma visao
abrangente, esta nocao de corpo deve, na melhor das hipdteses, incluir a
questao da mente (ou psiquismo ou subjetividade), mas sem resolver as
intrincacG6es desta probleméatica relac4o.

Na verdade, apesar das producdes das neurociéncias, em geral, e dos
progressos da psicofarmacologia, em particular, ainda faltam conceptualizacdes
Satisiatorias da ordem do mental, mesmo na. perspectiva pragmatica de
viabilizacdo de correspondentes intervencdes consistentes. Esta distante a
possiblidade de haver equivaléncias entre o avanco dos conhecimentos so-
bre o soma e os relativos a psique. Isto € perceptivel nas disciplinas médicas
que tém como objeto o psiquismo, caso das psiquiatrias e da medicina
psicossomatica (Gil, 1997). —

Se assumirmos que os fendmenos desta ordem ainda nado possuem
inteligibilidade biolédgica estabelecida, de que forma podem estar incluidos
nesta nocao aparentemente organismica de corpo? Talvez, correndo o risco de
sermos injustos com os seguidores desta idéia de corpo, parece-nos que tais
pensadores adotaram uma postura, digamos, pragmdatica. A nosso ver, esta em
jogo um corpo particular, que atua e é ‘atuado’ pelo dito psiquismo. Winnicott
(1978), em 1949, chamou-o de ‘psiquessoma’. Poderfamos, como variante,
pata nao manter, em termos denotativos, a cisdo psique-soma, embrica-lo em
outro jogo de linguagem, em que a demarcacao fosse menos delimitavel: algo
como ‘corpsiquismo’ (com o devido perdao aos que nado apreciam estes jo-
gos...). De qualquer forma, € necessario considerar que a dimensao corporal
tem uma funcdo primordial na constituticao do inconsciente, mesmo que nado
saibamos como ocorrem estes processos. Seria através do ‘inconsciente do
corpo’ que a consciéncia sofre a acao do corpo (que so pode ser concebido
como habitado por um psiquismo) (Gil, 1997). Ou, melhor dizendo: “Ha (..)
uma espécie de globalidade do ser humano que 6, ao mesmo tempo, corpo e
alma, onde O corpo sempre €, em certo sentido, psiquico, e a psique, sob
certos aspectos, sempre somatica” (Castoriadis,1999:99).
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Deve ficar claro nao se tratar, tao-somente, de embarcar em outro jogo
de linguagem que, por sua vez, corre o risco de cair na cilada da
psicologizacao’ do corpo. Mas, sim, de assinalar as quest6es suscitadas por
uma leitura corporal estrita do organismo e sua complexa sem
levar em conta as dimens6des dos fendOmenos inconscientes e da consciéncia
elaborada, reflexiva que participam das narrativas constitutivds da identidade
€ da ideia de si-mesmo (Edelman, 1992). E, inclusive, da nocao de corpo que
se constroi, de seus respectivos modos de preservagao e das modalidades de
adoecimento correspondentes 4 singularidade ‘corpsiquica’ de cada um...

Esta formulacao nao elimina, de forma alguma a, ‘enigmaticidade’ das
relagdes corpo/alma. Como aponta Castoriadis (1999:160), tais relacées sao
extremamente instaveis em termos de delimitac6es causais entre uma e outra
instancia. “A alma depende do corpo Clesées, alcool, psicotrépicos) e nao
depende dele (resisténcia, ou a dor e & tortura: escolha deliberada da
morte). O corpo. depende da alma (movimentos voluntarios, doencas
psicossomaticas) e nao depende dela (..) células funcionam (...) sem que [se]
tenha qualquer poder sobre isso”.

A categoria ‘categoria’

Como se costuma fazer no campo académico, ao se discutirem origens
conceituais, © recurso etimoldgico se constitui em moeda corrente. Neste
caso, € preciso levar em conta que o vocabulo ‘categoria’ é resultante da
justaposicao de dois elementos: cat(a@) e dgora:

cat(a): elemento de composicao que traduz as idéias de “descida, em
baixo, de cima para baixo, extenséo, conformidade, distribuicio, oposicao.
Preposi¢ao derivada do gtego: para baixo, por, por entre, no fundo de, em.
no interior de, sobre, de todo, para tras, até a, para, em direcdo a, em vista
de, descendo, durante, a cair sobre, através de, na vizinhanca de, perto de,
olhando para, em face de, contra, oposicao, a respeito de, relativo a, segun-
ao, conforme, por completo, totalmente” (Machado, 1956:528):

agora: “do grego assembléia, assembléia do povo; assembléia, em ge-
ral, discurso perante uma assembléia, lugar de reunido, praca ptiblica, sede
de um tribunal. Generalizou-se modernamente com o sentido de praca pt-
blica”. Agoreo significa “da praca ptiblica, do mercado, que vive na praca
publica, que freqtienta mercados, relativo a negécios publicos ou juridicos”
(Machado, 1956:115).
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O termo ‘categoria’, por sua vez, “pelo grego significa acusacdo:
qualidade atr ibuida a um objeto, atr ibuto; pelo lat im, catego-
tia (em logica)”. Categdérico tem o sentido de “acusador: afirmativo”
(Machado, 1956:531).

Aqui, nos deparamos com uma curiosa ambigtiidade. Categoria pode
tanto referir-se a “qualidade atribuida a um objeto, atributo”, quanto ao pro-
cesso resultante da escolha de tal ou qual categoria (qualidade do objeto)
para produzir uma categoria (agregado de objetos, vinculados por
determinada(s) particularidade(s) que opera como elemento de identidade
do conjunto). Em termos gerais, a categorizacao refere-se a um modo de
ordenar o mundo com a de permitir cognoscibilidade e possibili-
dade de intervencao sobre ele.

A categorizacio reflete duas importantes caracteristicas, fundamentais
aos processos cognitivos: 1) sob o ponto de vista da eficiéncia na compreen-
sao/descri¢ao/constru¢ao da realidade, permite a manipulacao de grande
quantidade e variedade de objetos; 2) possibilita o estabelecimento de inter-
secdes e afinidades entre grupos de objetos do mundo, viabilizando sua
organizacao em conjuntos e classes, gerando tipologias, classificac6es (Rizzi
& Pedersen, 1992).

Ambas sao cruciais e se evidenciam em uma multiplicidade de formas
com as quais nosso cotidiano atual se presentifica, por vezes em detalhes
corriqueiros. Por exemplo, o estabelecimento de padrédes de veiculos
automotores, que, conforme seus atributos, sao incluidos em categorias de
maior ou menor categoria (entendida aqui como ‘conjunto de atributos’ refe-
rido a algum juizo de valor e de qualidade... e preco).

Em termos simplificados, pata construir categorias (e classificacdes) lanca-
se mao de dois procedimentos sequenciais basicos, pertinentes a ldgica
conjuntista-identitaria: 1) selecao — por a parte — por. meio da retirada de
objetos do universo, a partir da percepcao de diferencas especificadas na
analise dos varios objetos em relacao a um determinado fundo comum e
seral, 2) colecao — por junto — processo de inclusao mediante algum critério
de identidade, minimizando as diferencas restantes, caso comparadas com a
diferenca em comparacao com o fundo (Bohm & Peat, 1989).

A partir do vocabulario fenomenologico, em relacao aos processos de
conhecer, a compreensao do real, ou seja, a apercepcao (percepcao com
consciéncia do percebido) de objetos ocorre de distintos modos: 1) monotético:
direta e imediatamente, em uma unidade simples de apercepcao, apreensdo,
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compreensao (transversalmente), 2) politético: por meio de uma sucessao de
apercepcdes que vao sendo interpretadas e integradas (prospectivamente) em
um sistema, como quando se vai construindo um ‘parecer’ a medida que os
elementos sao examinados, revistos, articulados e tncorporados em um todo, 3)
sintético: mediante a uniao e composicao de apercepcdes, em que cada uma
delas pode ocorrer monoteticamente e a respectiva sucessao, politeticamente. O
objeto resultante pode ser, entao, operado de modo monotético (Ferrater, 1986).

No entanto, até agora, esta-se falando da categorizacao vista sob o
ponto de vista da logica conjuntista/identitaria’ (Castoriadis, 1999). Ou
seja, baseada nos trés principios inseparaveis: 1) identidade: todo o obje-
to é idéntico a si mesmo — é@ impossivel o mesmo existir e nao existir ao
mesmo tempo e com a mesma relacao; 2) nao-contradicao: entre duas
proposicOes contraditorias, em que uma é a negacao da outra, uma delas
é falsa — € impossivel um mesmo atributo pertencer e nao pertencer ao
mesmo sujeito ao mesmo tempo e com a mesma relacao; 3) terceiro ex-
cluido: toda proposicao possuidora de significado é falsa ou verdadeira —
de duas proposicOes contraditorias, uma delas deve ser verdadeira (Cos-
ta, 1985: Morin, 1991).

O modo politético é construido mediante o uso de elementos inter-rela-
cionados que envolvem componentes biol6gicos, psicoldgicos, sociais, que
incluem desde estruturas moleculares até construcdes analégicas, metaf6ricas,
imagéticas, figurativas. A énfase se dirige a singularidade de cada um.

Quando os simbolos da l6gica formal nao dao conta da busca de cor-
respondéncia com o mundo, o homem lanca mao de metaforas, metonimias.
imageria’ e percepcoes de esquemas corporais Gohnson, 1987). Alias, as
atividades mentais (como memoria, reconhecimento, consciéncia e emocdo)
sao parcelas de um mesmo processo que se ancora na auto-referencialidade
a pattir das proprias imagens corporais (Rosenfield, 1992). A construcao
metaforica/metonimica dependeria, entao: a) da constituicdo. destes esque-
mas corporais dinamicos e b) de sua relacdo com os mecanismos auto-
referenciais/reflexivos da subjetividade.

HA circunstancias em que nenhuma popriedade, atributo, caracte-
ristica € sufliciente nem necessaria para definir monoteticamente o caso
como pertencente a categoria. Existem outros modos de categorizar,
baseados em critérios de semelhanca familiar, centralidade e
prototipicalidade. Estes modos sao anteriores a aquisicdo do pensamen-
to logico-formal. Tais idéias foram desenvolvidas e sistematizadas pela
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linguista Eleanor Rosch (1978) e seus associados em uma teoria geral, a
partir de estudos empiricos que desafiaram o ponto de vista classico da
categorizacao.

segundo a teoria formal/classica, nenhum membro de uma categoria
teria qualquer primazia em relacdo aos demais, pois os aspectos definidores
da pertinéncia dos elementos a determinada categoria sao compartilhados
por todos os membros. Rosch (1978) mostrou em estudos das categorias de
cor em linguagem Dani, da Nova Guiné, que dispde de duas categorias
basicas de cor (mili — para matizes escuros e frios — e mola — para tons claros
e quentes), que ha uma inclinacao das pessoas para escolher determinados
exemplos das cores mola predominarem. Ou seja, sio considerados
prototipicos — mais representativos do que os outros. Em outras palavras, ha
assimetrias (efeitos prototipicos) entre membros da categoria e estruturas
assimetricas no interior das categorias. Outro exemplo: em relacdo 4 catego-
tia ave, estudos que os individuos indicam candrios e galinhas
como mais representativos da categoria que pingtiins e avestruzes.

Importa enfatizar que a estrutura categorial desempenha um papel es-
sencial nos processos de raciocinio e na constituicao de conceitos. Em muitas
circunstancias, os protédtipos agem como pontos cognitivos de referéncia de
varios tipos e formam a base para as inferéncias.

Ocorrem, também, os chamados ‘efeitos de nivel basico’ (Rosch, 1978).
Isto €, ha niveis mais inteligiveis e conceptualizaveis do que outros. Desse
modo, categorias de nivel basico tendem a ser melhor apercebidas — ‘cobra’
e melhor apreendida que o nivel hierarquicamente superior ‘réptil’ ou o nivel
subordinado ‘jararaca’ ou ‘jibdia’. A este respeito, Rosch e seu grupo postula-
ram que o nivel basico consiste, entre outros aspectos.

* no nivel mais alto: a) em que os membros da categoria tém formas
gerais similarmente percebidas, b) em que uma nica imagem mental pode
refletir toda a categoria; c) em que a pessoa usa acdes motoras similares para
interagir com os membros da categoria:

* no primeiro nivel: a) nomeado e entendido por criancas; b) passivel
de inclusdo no: léxico de uma linguagem:

* no nivel seguinte: a) em que seus objetos sao mais rapidamente identifi-
cados e com os rotulos mais comumente usados para os membros da categoria:
b) em que a maior parte de nosso conhecimento é organizado (Lakoff, 1987),

Ferreira (1996) realizou uma investigacéo que procurou averiguar se a
teoria dos prototipos-e da centralidade poderia ser verificada em amostras no
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contexto brasileiro. Seus resultados corrobararam a consisténcia dos traba-
lnos do grupo de Eleanor Rosch.

Ha evidéncias que as categorias que erigimos sdo heterogéneas a partir de
suas origens cognitivas. As capacidades humanas para determina-las sao
interacionais e dependem, também, de nossa historia de efeitos reciprocos com
O mundo, ou seja, envolvem, simultaneamente, uma multiplicidade de elemen-
tos biologicos, culturais e sociais. As habilidades categorizantes parecem mais
objetivas e acuradas quando referidas ao nivel basico. Em outras palavras, cons-
tituiniam as categorias produzidas por apercepcdes de carater monotético. Nos
outros niveis hierarquicos, o grau de acuracia tende a diminuir.

Em sintese, as categorias dependem dos modos com os quais os indivi-
duos interagem com os objetos — como percebem, constroem imagens, orga-
nizam informacao e se comportam em relacao a eles. Assim, as categorias de
nivel basico possuem propriedades diferentes das demais. SAo passiveis de
caracteriza¢ao por meio de imagens ou acdes motoras. Por exemplo, o con-
ceito ‘cadeira’ € mais facil de ser concebido que ‘mobilia’ (Lakoff, 1987).

Nesta perspectiva, a nocao de causacao prototipica é extremamente
relevante para a discussao. Esta relacionada a idéia de encadeamento direto,
imediato, tal como seria percebida no interior do suposto senso comum.
Caracteriza-se pelas seguintes premissas: a) um agente faz algo; b) um recipi-
ente sofre uma mudanca para um novo estado ou condicido; c) (a) e (b)
constituem facetas superpostas em termos espaco-temporais do mesmo fe-
nomeno; Oo agente entra em contato com o recipiente; d) uma parte da
do agente precede a mudang¢a no recipiente; e) o agente possui alguma fonte
de energia, o recipiente é alvo desta energia, havendo transferéncia de ener-
gia do agente para o recipiente;, f) ha um agente tinico e definido e um
recipiente Unico e definido; g) o agente é humano; h) o agente é intencional,
tem controle e responsabilidade primaria por sua acdo e pela respectiva
mudan¢a; i) O agente usa suas md4os, corpo, ou algum instrumento; j) o
agente olha para o recipiente, a mudanca neste é€ perceptivel e o agente
percebe a mudanca (Lakoff, 1987).

Sse olharmos para os campos biomédicos e epidemioldgicos, a partir
destes elementos, podem-se delinear duas quest6es: 1) haveria um arcabouco
cognitivo conceitual que justifica a dificuldade do ptblico leigo em perce-
ber, de fato, e aderir as proposic6es relativas a causalidade, especialmente
no que se refere a nocao probabilistica do risco, pois, como se nota, nao
acompanna a maioria das premissas da causacao prototipica; 2) explica-
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cdes de causalidade dirigidas ao publico leigo, especialmente aquelas vei-
culadas pelos meios de comunicacao de massa exploram formulas que
obedecem a causacao prototipica. Exemplo interessante é o da publicidade
relativa a cremes dentais e a respectiva representacao dos agentes causais
das caries que aparecem em determinadas propagandas como pequenos
seres, muitas vezes, antropomorficos, munidos de picaretas ou Dritadeiras,
com intencao malévola, perfurando nossos dentes (ou de nossos filhos). Os
dentifricios propiciariam defensores ou ‘escudos protetores’ (personifica-
dos pelo fluor ou outras substancias mais recentes) com a capacidade de
eliminar os invasores. Na mesma formula, segundo conhecida publicidade
de d6leos automotivos, os causadores de ‘disfuncdes’ em veiculos com mo-
tor a explosao pertenceriam a uma gangue de bandidos mafiosos (com
destaque para a participacao de uma traicoeira femme fatale), superaveis
pelo agente defensor (da ‘satide’ da maquina e, por extensao, de seu usu-
ario), sob a aparéncia estereotipada de detetive particular bogartiano, no
mais puro estilo no7r.

Seguindo esta linha de raciocinio, haveria menor inteligibilidade em
afirmacoes que envolvem causacao indireta, tnvoluntaria e/ou causas
multiplas. O conceito prototipico de causacao € um dos mais cruciais
para o humano em seus intentos de ordenacado do mundo, tanto que
comeca a exercita-lo em idades bem precoces (vide a interacao entre
uma crianca pequena e um comutador de luz).

Antes de encerrar este trecho, € importante destacar a compulsao
categorizadora dos seres humanos. Uma curiosa capacidade, propria de |
seres observadores que, ao relacionarem-se com o mundo, buscam cons-
tantemente ordenacao/organizacao dos elementos apercebidos, Aparen-
temente, nenhum outro primata ostenta tal caracteristica, pelo menos, no
elevado grau apresentado pelos humanos.

A categorizacao aparece nos mitos e lendas da humanidade primiti-
va e das tribos aborigines contemporaneas, em sua constituicao de deu-
ses como forma de dar sentido, ordem, coeréncia ao universo. Uma tribo
categoriza, também, estados das nuvens e dos corpos celestes visiveis,
animais e vegetais conforme sua interacao e importancia para seu povo.
Apesar de sua presumivel obviedade, creio ser pertinente enfatizar que
“toda a acao de categorizacao encontra-se inseparavelmente associada a
percepcao-comunica¢ao que opera dentro do contexto geral de cada es-
trutura dinamica social” (Bohm & Peat, 1989:153).
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Porem, € essencial acrescentar e sublinhar que os processos de
categorizacao sao encarnados nos seres categorizadores. E, mais importante,
nao se regem, primordialmente, nem pelas leis da l6gica formal, nem por
teorlas computacionais de tratamento de informacao. Todavia, seguindo
Edelman (1992), nao basta ressaltar que o psiquismo categorizador est4 en-
carnado, € preciso explicar como.

Categorias biomédicas

Os esquemas de classificacao biomédica (e epidemiolégica) se baseiam
em modos predominantemente monotéticos de diagnosticar (conhecer), a
partir da logica conjuntista/identitaria. Estes esquemas produzem
homogeneidade e sao eficientes para criar um senso de ordem sobre 0 mun-
do polifenoménico. Buscam 0 univoco. Aqui, a constituicao de uma catego-
tia corresponde, como vimos, 4 identificacao de propriedades, atributos, ca-
tacteristicas comuns a todos os objetos incluidos na categoria.

Em geral, as doengas sao classificadas, basicamente, sob trés pontos de
vista monoteticos (que podem se imbricar, conforme a entidade nosografica):
a) manifestacional — a partir de elementos semioldgicos — sinais e sintomas
(ex.: hipertensao arterial); b) etiol6gico — levando em conta critérios causais
(ex.: meningite meningocécica); c) mecanistico — baseado na fisiopatogenia
(ex.: diabetes) (Vineis, 1993). Nesta perspectiva, predomina a otica do
objetivismo.?

Indiscutivelmente, ha muitas situacdes em que tal 6tica se mostra efi-
caz. E inconcebivel e despropositado negar a eficacia médica de diagnosticar
€ tratar com sucesso casos de meningite meningocdcica em criancas ou os
eleitos da vacinacao antivaridlica na da doenca. Mas ha situacées
em que o conhecimento etioldgico e terapéutico se configura de modos
menos consistentes. Especialmente, nas afeccdes crdénico-degenerativas, nas
doen¢as mentais e nas manifestagdes nas quais se atribui grande peso ao
componente psicogenico/emocional. Isto é, onde aparece a dos
fatores englobados sob a categoria psicossocial CGimpropriamente, pois inclui
aspectos pertinentes a ordens heterogéneas no interior de uma mesma ‘clas-
se’) — com destaque para a consagrada nocdo de estresse.

Por exemplo, a psicose pode ser pensada politeticamente. Seria um processo
evolucionario de diferenciacgao aberrante de circuitos neurais. Sem causas nicas,
mas, sim, um jogo cle acoplamentos gens/ambiente que pode resultar em proces-
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sos mentais sem as propriedades da consciéncia reflexiva no que tange ao funcio-
namento da categorizacao perceptiva, memoria e aprendizagem (Edelman, 1992).

O cancer também pode ser definido politeticamente, se pensarmos a
carcinogénese como processo: a) evolucionario de diferenciacao aberrante
de células; b) estocdstico, que nao requer causas necessdrias Gnicas, mas,
uma configuracao de inter-relacoes (genéticas/ambientais-culturais) que po-
dem resultar em fenOmenos cancerosos. Mesmo em menor incidéncia, ha
canceres pulmonares que afetam nao fumantes.

Assim, nenhuma propriedade € necessaria ou suficiente para definir a
entidade que afeta tal individuo, sob suas correspondentes circunstancias de
vida, como pertencente ao conjunto ‘cancer’. Do ponto de vista manifestacional,
ha pouco em comum entre: leucemia linfatica crénica, meningioma maligno
e cancer de mama. Sob a Otica etiolégica, distintos fatores tém sido
responsabilizados: substancias quimicas, radiacao ultravioleta, virus, parasi-
tas, hormGnios. No aspecto mecanistico, diferentes mecanismos de causacao
sao concebidos: ativacao de oncogene, rearranjos cromossOémicos diferentes
(translocacdes, mutacdes etc) CVineis, 1993).

A categoria “cancer curavel também é problematica, pois admite uma
grande ambigtidade, conforme a posicao da qual o argumento esta sendo
produzido. Se o diagnostico ‘cancer’ implica configuracOes terapéutico-
prognosticas distintas — conforme tipo histol6gico, poder proliferante, locali-
zacao no Organismo, tecido afetado, grau de metastatizacao, comprometi-
mento de funcao, — o conceito de ‘curabilidade’ também € impreciso. Pesqui-
sadores em busca de recursos de agéncias de financiamento podem enfatizar
O pequeno numero de canceres curaveis, diferentemente de instituicdes
assistenciais, que podem destacar, em sua experiéncia de tratamento, a quan-
tidade de cura de canceres. Pessoas que passaram por tratamentos contra
alouma forma da enfermidade e sao consideradas ‘curadas’, depois de um
periodo de tempo convencionado pela oncologia Gpor exemplo, cinco anos),
podem voltar a ser acometidas por um cancer em relacao ao qual tinham
sido curadas (Petersen & Lupton, 1996).

Temos, entao, um terreno impreciso no que se refere a: a) explica-
cao da natureza do fenOmeno, com o objetivo de produzir classificacdes
das manifestacdes, explanacdes de mecanismos de desencadeamento e
evolucao e possibilidades de predicao; b) intervencao nas atividades
dirigidas tanto a prevencao como a modificacao do curso de um evento
indesejavel. Ha, neste caso, ainda, varias incertezas sobre a efetividade
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das medidas de prevencao, baseadas nos indicadores de risco. Por exem-
plo: enfermidades crénico-degenerativas (em termos de na motta-
lidade), varios tipos de cancer (mama, prostata), doenca coronariana
(hipercolesterolemia) (Feinstein, 1996).

Neste ponto, cabe apresentar a idéia de haver no campo da satide uma
situacao paradoxal. Ha sinais concomitantes que indicam, ao lado de indis-
cutiveis avancos tecnolégicos no diagnéstico e na terapéutica (técnicas
diagnosticas a partir da biologia molecular; novas terapéuticas para moléstias
como a Aids, entre outras), indicios de crise no 4mbito dos modelos teéricos
€ epistemologicos das ciéncias biomédicas e epidemioldgicas.

Em primeiro lugar, as ciéncias basicas do campo biomédico operam
com uma concepcao bioldgica do humano estruturada essencialmente em
elementos monotéticos. Visam 4 ordenac4o/configuracao de um organismo
bioquimico o mais homogéneo possivel, a partir de suas unidades motfoldgicas:
genes, moleculas, células, tecidos, érgaos, sistemas e aparelhos.

entao, dois problemas. O primeiro é como abordar os efeitos da
emergencia de descontinuidades na passagem dos niveis de organizacao. A
isto Hamburger (1992:31) chama de cesura (corte, limite ritmico no interior
de um verso). Ou seja, “descontinuidade que impede o pesquisador de uni- -
ticar totalmente os resultados que obtém de um mesmo objeto com escalas e
metodos diferentes”. Uma ilustrac4o: a alergia pode ser abordada pela clinica
mediante o inventario de manifestacdes consideradas alérgicas e sua associ-
acaO com a exposicao a alergenos. A finalidade é estabelecer correspondén-
clas € a magnitude do efeito — por exemplo, via intradermorreacio. Por sua
vez, a alergia pode ser, também, estudada no nivel imunoldgico/bioquimico,
através da descoberta das imunoglobulinas (IgE), vinculadas aos fendmenos
de hipersensibilidade. A IgE tem a propriedade de se fixar de modo seletivo
na superficie dos leucdcitos granuldécitos bas6filos, ricos em histamina e ou-
tras substancias. Se algum alergeno entra em contato com a IgE, ocorrem
reacoes enzimaticas, culminando na liberacdo dos granulos de histamina na
corrente sanguinea (Hamburger, 1992).

Apesar da aparente concordancia entre as abordagens, ha evidéncias
que fragilizam tal harmonia: a) a liberagdo de granulos pode ocorrer em
amostras de sangue obtidas de pessoas nao-alérgicas; b) a IgE nao éa
unica imunoglobulina envolvida nesta ordem de fendOmenos: c) outros
leucocitos podem segregar agentes que aumentam a liberacao da histamina,
assim Como enzimas do prdéprio bas6filo; d) o comportamento dos bas6filos



Hestoriadas clinicads

nao € uniforme em todo o organismo. Mesmo que a liberacdo granular seja
um fenomeno consistente, a resultante final (desenlace) assume uma confi-
guracao cuja previsibilidade nao € definida com seguranca. Em suma, per-
cebe-se que nao ha a pretendida unidade entre as varias disciplinas cienti-
ficas, aspecto que nao se consegue constatar objetivamente. “Nao obstante
essa ciencia cortada em pedacos continue parcelada e miltipla ao tentar
descrever um mundo exterior suposto sem cesuras, ela talvez traduza sim-
plesmente as limitacdes da inteligéncia humana” (Hamburger, 1992:17).
Mesmo a atual énfase no estudo da molecularizacao dos eventos biolégi-
cos, mais do que explicar, sinaliza o grau de complexidade envolvido para
o entendimento do funcionamento bioldgico dos viventes, especialmente
daqueles que colocam estas quest6es.

O segundo problema refere-se ao fato de a imagem produzida de ser-se
humano tender a uma certa indefinicao. Falta um sentido totalizante, pois
nao possui premissas delimitadas e unificadas. Ao basear-se em uma Otica
fragmentadora, torna-se insuficiente para atuar como suporte simbélico para
aqueles que demandam uma reordenacdo globalizante de sentido ou do.
equilibrio tornado instavel pela moléstia. E, pelo menos, problematico esta-
belecer uma relacao paciente-médicos, sem haver algum grau de ansiedade
diante daqueles que “transmitem uma imagem. de homem dentro da qual é
impossivel de nos reconhecermos (...)” (Green, 1996:25).

Uma das possiveis razOes para tanto consiste no fato de os modos de
categorizar as afecccdes/moléstias terem sido deslocados do leito do pacien-
te que soire (clinica: klinés = leito) para o necrotério ou o laboratério. Dispnéia,
angina, ictericia vao perdendo a dimensao/estatuto de afeccdes para se tor-
narem elementos semioldgicos — sinais. Tais entidades passam a ser redefinidas
como: pheumonite, ateroscierose coronariana, hepatite. Surgiram outras enti-
dades morbidas baseadas na bioquimica — dislipidemia, hipercolesterolemia.
ou baseadas na categorizacao dos agentes etiol6gicos microbianos — bacté-
tias, protozoarios, virus, prions... Isto, por um lado, traz um maior entendi-
mento clos mecanismos bioldgicos causadores das doencas, mas, por outro,
produz uma enganosa uniformidade na configuracao de cada doenca, se
pensada em relaca4o a pacientes especificos (Feinstein, 1996).

Além disto, € preciso dimensionar as conseqtiéncias do reducionismo
estatistico vigente nas pesquisas epidemiolégicas. O uso da estatistica nos
estudos acerca dos estados de satide nas populacées exclui a singularidade
do adoecer de cada um-nas dimensdes de génese, desencadeamento e evo-
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lucdo (Castiel, 1994). As investigacdes epidemiolé6gicas preocupam-se com a
significancia estatistica — evitar erros amostrais, aleat6rios. Mas, os individuos
estudados nao sao unidades homogéneas, cujas distincOes consistem somen-
te em variac6es de atributos quantitativos. Tal premissa leva a suposicao de
que basta garantir uma selecao aleatoria Centre outros procedimentos de
controle/ajuste), para que os erros em uma direcao sejam cancelados por
erros na outra (Charlton, 1996).

O problema, na verdade, sao os erros sistematicos (ou vieses), Ou seja,
aqueles devidos a diferencas qualitativas entre os individuos estudados ou
aos processos causais envolvidos. Estes sao de dificil apreensao/percepcao
por causa da complexidade de suas configuracdes causais. Em suma, o pro-
cesso de usar médias produz estatisticas sumarizantes dos estados de satde
das populacOes que nao tém nenhuma garantia de validade no nivel indivi-
dual. Isto porque parte de uma nocao de homogeneidade de objetos, cujos
atributos sO variam em termos quantitativos. A rigor, tais objetos sao qualita-
tivamente heterogéneos e, portanto, variam, muitas vezes, de modo
imprevisivel (Charlton, 1996).

Além disto, importa mencionar o surgimento da vigilancia médica ou
medicina preditiva ou medicina prospectiva e de suas decorréncias
mercacdologicas, area em que oO risco aparece como conceito principal. Isto
ocotre tanto na construcao de uma atmosfera de medo, quanto no encami-
nhamento das formas de enfrenta-lo por meio de formas e de consu-
mo construidos sob a égide de um imagindrio baseado na nocio do controle
de si por si-mesmo. Isto se reflete na énfase, cada vez maior, na idéia de
monitoramento dos fatores de risco e na ampliacao dos conhecimentos de
genética molecular. Para isto, haveria tecnicas de promocao da satde e pro-
postas de adocao de estilos de vida salutar, que, uma vez seguidos, amplia-
riam a longevidade, com satide, evitando as degenerescéncias — como suge-
re Lucien Sfez (1996), a utopia da satide perfeita.

Na atualidade, os médicos passam a acumular outras funcdes: além de
lidarem com as doencas, ocupam também o lugar de guardides/zeladores da
sauide. E, eventualmente, como lembrou Chor (1996),* 0 de fiscais do prazer
alheio. Como reflexo, surgem mecanismos de culpabilizacio da vitima ou
outras formas de condenacao para aqueles que nao seguiram os preceitos/
restricoes para garantir a satide e a consequente longa vida. Isto,
inevitalvelmente, colabora na sustentacdo da atmosfera contemporanea de
medo e inseguranca.
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Qual € o objeto da intervencao médica, -seja clinica ou cirtrgica? A
tendéncia natural na busca de resposta a esta pergunta aparentemente tri-
vial nos conduz para a categoria ‘doenca’ ou idéias/termos correlatos
(cdisfun¢des, enfemidades, moléstias, distirbios, sindromes, males etc.). Ou.
entao, pata evitar a pecha de desumanizacdo, diz-se que sao ‘doentes’, No
entanto, tal proposi¢ao nao se apresenta tao homogeneamente bem defini-
da quanto usualmente se supde. Isto porque 6 no interior da biomedicina
que se praticam, também, inumeras intervencdes clinicas/citirgicas com
finalidacdes estritamente estéticas, onde nao ha doencas ou daentes em
questao, Mesmo que nao seja predominante, esta parcela nos obriga a
rever a possibilidade de uma definicao univoca do pretendido objeto.

Por outra via, a partir da decada de 60, surgiu um dos principais
elementos que participam nd do espirito de risco ‘de nossas
sociedades modernas, localizado no terreno da abundante producdo cienti-
fica. Ha grande quantidade de investigacdes sobre esta tematica acumulada
nas Ultimas trés décadas. Uma hipotese a considerar para tal quadro seria a
ampliagao do acesso a tecnologia computacional e a pacotes estatisticos.
Uma consequéncia deste processo foi a ‘epidemia de risco’, chamada assim
pelo psicologo noruegués Skolbekken (1995). Apés realizar uma pesquisa

_ bibliografica sobre o uso do conceito, nas publicac6es da area da satide. O
autor aponta a progressiva € acentuada elevacao na ‘incidéncia’ de artigos
sobre o tema nas revistas médicas e epidemiolégicas de paises anglo-
SaxOnicos e escandinavos no periodo 1967-1991 (Skolbekken, 1995). Des-
se modo, a medicina passou a desempenhar, com maior relevo, a funcao
de prevencao diante dos fatores de risco. Tanto que surgiram adjetivos
sintomaticos do novo papel: prospectiva, preditiva, ou, mesmo, vigilante
(surveillance medicine) (Armstrong, 1995). Com isto, proliferaram produ-
tos, profissionais e servi¢cos voltados para esta perspectiva, onde (ainda?)
nao ha doenca, nem doentes.

rortanto, a meu ver, somente € possivel um encaminhamento aparente-
mente redundante/tautologico para demarcar o objeto de intervencao da
atividade clinico-médica: tudo o que é passivel de — isto é.
praticas/servicos/equipamentos/produtos farmacolégicos, etc. prescritos, in-
dicados ou desempenhados por médicos a seus clientes/pacientes, indepen-
dente de se constituirem como doencas.
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Na verdade, o objeto das disciplinas do campo da satide € o humano,
em sua singularidade e nas respectivas formas de manifestar/sentir seus mal-
estares, diante de si, de seu entorno, de seu psiquismo, de seu corpo, ou,
tentando alguma sintese: de seu ‘corpsiquismo’ em relacdo a seu respectivo
contexto. Enfim, compreender a experiéncia do adoecer envolve o entendi-
mento do processo de producao de conhecimento e dos idiomas e narrativas
mediante os quais tal conhecimento é apresentado e assimilado. Representa-
cdes lingtiisticas que devem ser compartilhadas pelo maior numero de pes-
soas envolvidas na questao (Monks, 1995).

Mas, pode haver discrepancias nas apropriac6es cognitivas de tais represen-
tacOes no interior de uma mesma proposta epistemologica, baseada em canones
cientificos, como ocorre no caso da clinica médica. Como ilustracao, a ‘ret6rica dos
principios e praticas da medicina’, exempliticada pela heterogeneidade na: defini-
cao de anemia, apresentada pelos pesquisadores holandeses Mol & Berg (1994).
Segundo eles, muitos dos livros-texto, compéndios de medicina utilizados na for-
macao médica costumam ostentar ‘principios e praticas’ em seus subtitulos.

Os principios sao as multiplas camadas de fundamentos cientificos do
empreendimento médico: anatomia, fisiologia, bioquimica, patologia, farma-
cologia, medicina experimental (ensaios clinicos). O objeto dos principios: o
corpo, suas patologias e a historia natural da doenca. Ja as praticas consisti-
riam naquilo que as equipes médicas fazem, aparentemente, baseadas nos
principios (em tese), mas que, por motivos circunstanciais, podem se ver na.
contingéncia de se afastarem dos principios...

_No entanto, como ja assinalado anteriormente, a medicina nao se consti-
tui em um todo harmonioso. Ha cesuras (Hamburger, 1992). Com isto, temos a
coexistEncia de enfoques nao concordantes em suas propostas cognoscentes.
Nao se pode assumir que os textos médicos reflitam ou indiquem de perto o
‘que os clinicos realmente fazem em nos contextos assistenciais.

Examine-se o diagnostico de anemia. Pode ser definido a partir de dife-
rentes pontos de vista (e nado se referem aos mesmos objetos): fisiopatologico,
laboratorial ou clinico. Na fisiopatologia, a anemia se define como uma condi-
cao na qual a hemoglobina circulante esta reduzida a niveis inadequados para
oxigenar os tecidos periféricos. Em laborat6rio, ela se define pelo hematécrito
com niveis de mais do que a dois desvios-padr6es abaixo dos niveis normais
(baseados na média) —- hemoglobina abaixo de 12g/100ml. Ja na clinica, é
definida como queixa, fraqueza, desanimo, softimento, aflicao (sintomas) e/ |
ou mucosas da conjuntiva ocular esbranquicadas (sinal).
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Curiosamente, a anemia pode, também, adquirir identidade de doenca
dita folk, uma mescla em que confluem componentes médicos e percepcdes
populares, subjetivas, de mal-estar cujo significado totalizador se configura
sob a entidade ‘anemia’.

Em sintese, € perceptivel o descompasso entre as definicdes. A defini-
cdo Clinica pode se afastar das outras definicdes. Individuos podem apresen-
tar valores de hemoglobina (ou hematécrito) abaixo dos niveis considerados
normais e se apresentarem assintomaticos. Por outro lado, individuos anémi-
cos em termos fisiopatologicos, podem nado ser detectados no interior dos
dois desvios-padrées abaixo dos niveis normais — sendo, portanto, falsos
negativos. Ou seja, o arcabouco Ildgico-racional, baseado na teoria dos con-
juntos, que sustenta a racionalidade dos principios e praticas nao se sustenta,
incondicionalmente, na atividade clinica.

Entao, como circunscrever o modo predominante com o qual o médico
aborda clinicamente seu paciente em busca do diagnostico, na colheita da
historia, na.escolha dos exames e avaliacao dos resultados, no estabelecimento
de terapéuticas, farmacolé6gicas ou nao? Cientifico? Artistico? Intuitivo? Mescla
de todos? Quanto de cada? Se o definirmos como mescla, variaria conforme a
Clapa, a Suspeita quanto a suposta entidade nosografica envolvida, alguma
outra caracteristica do paciente (Cidade, sexo, tracos de personalidade)?

Enfim, quais aspectos de raciocinio estéo em jogo no processo clinico? E
reconhecido o fato de o método hipotético-dedutivo ser visto como sendo o
modelo fundamental na de diagnésticos e prescric6es terapéuti-
cas.” Um dos procedimentos principais no processo clinico consiste na obten-:
cao de uma historia clinica. O médico solicita, ent&o, ao paciente que aponte o
que se passa com ele para caracterizar suas queixas, isto 6, que lhe forneca
elementos semiolégicos que vao servir para a formulacdo de hipéteses
diagnosticas, com base em suas classificagSes nosograficas de referéncia.

A partir do esquema peirciano, apresentado por Samaja (1996) — dedu-
¢aO = tegra + caso ~> resultado, inducdo = caso + resultado ~> regra -
vemos, supostamente, o clinico como observador objetivante que se pauta
pela razao l6gico-racional, que parte de uma regra (elementos semioldgicos/
laboratoriais indiciarios e compativeis com classificacdes nosograficas
estabelecidas — casos de refer€ncia ou eventos-tipo).° O paciente surge com
uma historia clinica a ser investigada e desvendada: um possivel caso (repre-
sentante do caso de referéncia), Aplicamos, entéo, uma andlise do’ suposto
caSO €M seus respectivos sinais, sintomas, achados laboratoriais (ou referen-
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tes a outras técnicas de perscrutacao — tomografias, ressonancia magnética
etc.), buscando correlaciona-lo com nosso caso de referéncia e, entao, como
conclusao, deveremos obter o diagndstico confirmatério ou nado — resultado.
Em caso negativo, 0 circuito deve. ser refeito, pelo mesmo clinico, ou por
outro, conforme surjam outras suspeitas diagndsticas e/ou novos elementos
semiologicos/ laboratoriais.

Por outra via, a epidemiologia empregaria, preferencialmente, o racio-
cinio indutivo para produzir o conhecimento das supostas causas (ou fatores
de risco) de determinadas doengas. A partir da observacdo de regularidades
na ocorréncia de sequ€éncias e associacgdes de exposic6es.e eventos especifi-
cos, que permitam configurar um caso (tabagismo e cancer pulmonar), fa-
zem-se estudos, baseados em técnicas predominantemente observacionais.
cujos achados podem confirmar a procedéncia da de associacio —
resultado (estudos sobre fumantes e nao-fumantes mostram que a incidéncia
de cancer pulmonar € bem mais. elevada no primeiro grupo). EntZo, como
conclusao, apos satisfazerem-se os canones para o estabelecimento de cau-
salidacle e a extrapolacao para a populacdo de referéncia, se consubstancia a
regra (fumar aumenta a probabilidade de cancer de pulmdo).

Ha estudos que mostram como os médicos sao influencidveis por ra-
zOes nao medicas, apontando a interferéncia de “fatores sociais que est4ao
logicamente nao relacionados 4 etiologia e ao curso da doenca” no processo
racional de tomada de decisdo clinica (McKinlay et al, 1996:769). Estes fato-
res se referem a trés categorias, segundo caracteristicas: do paciente (idade,
Sexo, renda, etnia, tipo de seguro satide, personalidade assertiva, atratividade
fisica); do médico (especialidade, nivel de treinamento, grau de experiéncia
clinica, idade, sexo, etnia, personalidade); do setting da assisténcia (tipo de
instituig¢ao, forma de pagamento).

Por exemplo, McKinlay e associados, apds um estudo de carater expe-
rimental (no qual fazem quest4o de enfatizar seu rigor metodoldégico), indi-
cam que internistas americanos se inclinam, na .primeira consulta, a tratar
distintamente casos de dor toracica e dispnéia, conforme os pacientes sejam
jovens — ofigem psicogénica — ou idosos — problema cardiaco [todos os ou-
tros fatores sendo os mesmos... @]. A recomendacio predominante para
ambas situacoes foi a de interromper o tabagismo. Dizem os autores: “apesar
de seu treinamento médico ‘objetivo’, médicos permanecem atores huma-
nos, socialmente condicionados a envolverem-se em estereotipagens, cons-
cientemente ou nao. A este respeito, o processo de decisdo médica pode ser
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de quem o paciente € tanto quanto do que o paciente tem” (McKinlay
et al, 1996:769) (grifos dos autores). Parece que, mesmo admitindo-se o fato
de os médicos serem atores humanos, ou seja, faliveis, o fato de deixarem de
se pautar pela racionalidade logico-cientifica limita sua atuacao como clini-
cos. Esta visao, a meu ver, € restritiva e geradora de impasses e preconceitos
no que se refere ao entendimento da atividade médica.

Uma tentativa vigorosa de manter a atuacdo médica ldgica e racional-
mente situada diante das imponderabilidades do adoecimento humano e dos
riscos a integridade dos pacientes localiza-se na criacZo e uso de instrumen-
(Os para guiar a interven¢ao médica — os chamados ‘protocolos’. Curiosamen-
te, ‘protocolo’ pede assumir o sentido de “enunciado que registra exatamente
uma observacao, sem tentar uma interpretacio” CWebster’s, 1996). Cada co-
munidade de cientistas se atribui a autoridade de construi-los e aplica-los. Na
verdade, pressupdem representac6es cientificas que podem tomar a forma
de teorias, esquemas, resultados de técnicas imagéticas, modelos biolégicos
(Fujimura, 1998). .

Na medicina, protocolos consistem em conjuntos de instrucdes sob a
forma de diagramas de fluxo ou algoritmos que orientam, de. acordo com
dadas manifestacdes e/ou respostas a medidas terapéuticas, as decis6es mais
indicadas (Berg, 1998) — especialmente na auséncia de diagndsticos conclu-
sivos. Seria um “veiculo através do qual a ordem pode ser trazida a todas
aquelas praticas onde reina a desordem” (Berg, 1998:228). O protocolo seria,
assim, considerado um meio de lidar com aspectos de desconhecimento na
pratica médica vigente. Mas, € importante assinalar razOes extramédicas —.
judiciais, econdmicas e administrativas — que também pressionam no sentido
de uniformiza¢ao dos procedimentos de assisténcia a satide (Berg, 1998).

Estorias e narrativas na clinica médica

Antes de prosseguir, € preciso assinalar o fato de que o estudo das
formas como as pessoas contam suas estdérias/histérias e as explicacdes por
que tais recursos tém efeitos estéticos, ret6ricos e/ou técnicos vem constitu-
indo-se em respeitavel tematica académica, com uma quantidade considera- _
vel de trabalhos (Saris, 1995).

Tais estudos acentuam que a vida humana é impregnada de natrativas:
nos lemos, contamos, assistimos e ouvimos hist6rias e est6orias: desempenha-
mos papeis e damos forma e sentido ao nosso cotidiano. Sao fonte e agente
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tanto do conhecimento dos outros como do senso de si-mesmo. O passado
(memoria) é ‘armazenado’, em grande parte, como narrativas. As antevisées
do que nos aguarda o futuro também: As narrativas sao essenciais a sabedo-
tia pratica (Dbronesis) e representam o nexo da cultura com a psicologia
individual. S40 meios pelos quais individuos e culturas produzem sentido em
suas contingéncids e dao um jeito para o que seja, no fim das contas, a
melhor coisa a fazer (Hunter, 1996). A narrativizacdo molda muito de nossa
experiencia interpretada, senao toda (Monks, 1995) e, para que haja
narrabilidade, € essencial dispor das capacidades de detectar, identificar e
reidentificar (em sintese, categorizar) objetos/efeitos (Dennett, 1995),

A narrativa pode ser compreendida como histéria ou estéria. No primei-
ro caso, consistina em um relato mais ou menos coerente de eventos, inclu-
indo elementos nao ficticios, referindo-se, assim, a acontecimentos, indepen-
dente de suas vers6es. Por sua vez, est6ria se relacionaria, de modo mais
informal, a relatos ficcionais, que podem até mesmo ser orais.

Entre seus aspectos mais importantes, destacam-se: a possibilidade de a
narrativa atuar como forma de construir conhecimento/saber, por meio do
seu potencial de ordenar eventos subjetiva e cronologicamente, e, a partir
disto, permitir a elaboracao de relacGes de causacdo (verazes ou niio) entre
tais eventos e o estabelecimento de papéis e propdsitos aos supostos agentes
(Hunter, 1996). Para Ricoeur (1988), na medida em que a narrativa descreve
eventos ligados as vidas e aos interesses de seus protagonistas, as circunstan-
cias se desdobram ao longo do tempo, em toda a sua contingéncia e comple-
xidade, Além disto, se a narratividade implica, sob uma Otica histérica, um
senso de lei e ordem na busca de sentido, nao seria possivel haver narrativa
sem aspectos moralizadores (a moral da hist6ria?) (White, 1981).

Como vimos, os textos médicos, freqlientemente, descrevem a medicina
como ci€éncia, mesmo diante da perceptivel incerteza de sua pratica. Tais limi-
tagoes sao encaradas como transitdérias ou locais: tudo € potencialmente
conhecivel, predizivel, quantificavel. Trata-se de esperar o progresso
tecnocientifico viabilizar esta expectativa. Onde surgem dtividas, os clinicos
apelam para os calculos probabilisticos da epidemiologia como fonte de algu-
ma certeza aproximada, substitutiva do determinismo, enquanto a ciéncia nao
avan¢ar em seu projeto de decifracéo dos mistérios que ainda existirem...

Enfim, mesmo que a ciéncia sustente o estatuto de padrao-ouro, o conhe-
cimento clinico tera uma grande e, em geral, implicita, de phronesis —
reterida a sabedoria pratica, interpretativa, narrativa, convivendo com a di-
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mensdo explicita, episteme — relativa 4 razao |6gico-racional, cientifica.. En-
tao, temos, metaforicamente, a clinica assemelhando-se a imagem mitolégica
de Janus, com suas duas faces. Uma delas, a faceta ‘ciéncia’, busca o estabe-
lecimento das relacdes estaveis entre eventos, fendmenos, que podem set
generalizados mediante leis invariantes e tém como premissas a precisdo e a
replicabilidade. A outra, a faceta ‘sabedoria pratica’, meio de operar no mun-
do que traz implicada a questao de compreender o melhor modo de agir em
situac6es particulares, que nao sao (nem podem ser) apropriadamente ex-
pressas em leis gerais (Hunter, 1996). Tal faceta envolve a habilidade de se
adotar perspectivas miultiplas (vinculadas parcialmente entre si), evitando
uma posi¢ao Unica ou aquela ligada a objetividade pura. A possibilidade de
se opter um curso de acao apropriado nao depende tanto do conhecimento
generalizador racionalizado, mas da capacidade de cotejar seu ponto de vista
com Os pontos de vista dos outros agentes (Cooper, 1993).

No entanto, ha projetos de inteligéncia artificial que visam a tratar o
raciocinio médico-diagnostico por meio de programas estritamente légicos e
algoritmos de consulta com auxilio computacional, baseados em uma
modelizacao epistemoldgica’ () (Barosi et al, 1993). Esses projetos levam em
conta, além da e da inducdo, uma modalidade de abducao — auto-
matica -, em que nao haveria incerteza. A abduc4o peirciana seria irrelevante
para o diagnostico médico, pois consiste “essencialmente em um processo
cfiativo para gerar uma nova hipdtese, como a descoberta de uma nova
doen¢a e a definicao das manifestac6es que ela causa. Isto, entretanto, é
irelevante no diagnéstico médico, cuja tarefa é selecionar, de uma enciclo-.
pedia de entidades diagnésticas, doencas e estados fisiopatolé6gicos pré-ar-
mazenados, aquele que pode ser responsavel pelos dados do paciente” (Barosi.
et al, 1993:45). Nesta linha de raciocinio, nao é apenas um mero exercicio de
ficcao cientifica, com o avanc¢o das técnicas de modelizac4o, cogitarmos a
possibilidade de o médico (com sua subjetividade, emocdes e a faculdade de
cometer erros logicos), evanescer do contexto clinico, até desaparecer, dei-
xando a tarefa médica aos computadores ad hoc...

Todavia, tal projeto demanda premissas cruciais, ou seja, a estabilidade,
a homogeneidade e a possibilidade de generalizacdo dos sistemas modelizados.
No entanto, nao existe a ciéncia do ser humano individualizado. Mesmo um
paciente confiavel, com elementos semiolégicos bem definidos, constitui
virtualmente, um campo de incertezas. Casos tendem a ser singula-
res. Pessoas variam, assim como seus modos de adoecimento. Em circuns-
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tancias em que 0 conhecimento é€ necessariamente particular e regras surgem
das instancias individuais da pratica, é preciso o tipo de conhecimento em
que a abducao peirciana desempenha um papel fundamental. Contrariamen-
te ao que pensam Barosi e seus associados, a criatividade nao é€ dispensavel
no processo clinico.

Voltando ao-esquema de Peirce (apud Samaja, 1996): abducao = regra +
resultado ~> caso. Na pratica clinica, tendo como referéncia a regra (ele-
mentos semiologicos/laboratoriais indiciarios e compativeis com classifica-
coes nosograficas estabelecidas — casos de referéncia ou eventos-tipo),
obsetvam-se os elementos investigados no paciente especificado, vindo a
constituir o resultado. Assim, mediante um processo que inclui componen-
tes intuitivos, em que a criatividade e a analogia atuam decisivamente, ou
seja, destituido de uma estrutura l6gico-racional,dedutiva completa — devi-
do a impossibilidade de conhecer e controlar todas as variaveis (e suas
em acao. Deste modo, o clinico pondera os elementos disponi-
veis e vai concluindo, politeticamente, mediante analogias com situacdes
similares contidas em seu estoque acumulado de experiéncias, como sendo
compativel a°um padrao especificado de caso.

Este aspecto aparece nas conversacdes do médico com os pacientes
sobre questdes diagndsticas ao, eventualmente, empregar expressdes
indicadoras desta imprecisao, tais como: provavel, sugestivo, compativel,
indicativo, entre outras. Imprecisao que, em certa medida, é assumida e
inevitavel diante das brechas de desconhecimento relativos ao estados da
arte e da ciéncia disponiveis.

Na medicina, a sabedoria pratica se manifesta como julgamento clinico
e a natratividade € parte essencial dele. Entao, a denominada experiéncia
clinica ou casuistica esta estruturada a partir de um armazenamento de casos
clinicos (proprios ou apreendidos.de sessdes, leituras, reflex6es...): estoque
variado e extenso de narrativas clinicas, a ponto de emergirem regras gerais
que os casos acumulados coletivamente encarnam (Hunter, 1996).

A habilidade clinica € um processo que vai além da mestria das regras
conscientes para um estagio inconsciente em que cada caso procura ser
compreendido de um modo totalizado. Ha configuracSes nosograficas de
referencia Cabstragao) que servem para abordar casos possiveis, representan-
tes desta configuracao.

O principal instrumento da sabedoria pratica na clinica é a organizacdo
narrativa da observacdo clinica. Neste processo, reconfigura-se a estoria de
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adoecimento do paciente em uma histdria clinica em funcao do julgamento
meédico, que também possui dimens6es interpretativas. Esta hist6ria clinica,
que se vai configurar em diagnostico e tratamento (ou novos exames e enca-
minhamentos) € comunicada ao paciente (ou 4a sua familia, conforme as cir-
cunstancias), por intermédio de uma retdrica que, ao lado do jargao médico,
envolve construcdes metafdricas-ou outras formas de figuracdo mental. Estas
deverao servir como elementos para os pacientes construirem suas prdprias
natrativas, que podem ser construidas ao redor de um enredo dramatico cen-
tral, com temas unificadores que visam a. reordenacao da idéia de si-mesmo.,
diante das quest6es veiculadas pelo adoecimento (Hydén, 1995).

Do lado do paciente, suas estdérias carreiam, em primeiro lugar, elemen-
tos para servir de base para a construcio das historias clinicas. Apos a opera-
¢ao do dispositivo clinico, conforme o diagnéstico, novas montagens narrati-
vas serao produzidas. Dois exemplos ilustrativos:

Um relevante estudo foi feito por Sandelowski & Jones (1995), duas
enfermeiras americanas, a respeito das estorias (stories) de escolha do desenla-
ce, decorrente da deteccao de anomalias fetais, as quais chamaram de ficcdes
cutativas Wealing fictions). Depois de receberem diagndésticos de testagens
intra-uterinas Ou sanguineas, confirmatorias de defeitos em seus filhos, poten-
Ciais pais constroem diferentes relatos das gravidezes continuadas ou interrom-
pidas, de modo a determinar justificativas morais para os desfechos ocortidos.
As autoras produziram uma categorizacdo de tipos e repercussdes de escolhas.
referenciadas aos casos estudados. Discutem a correspondente efetividade, em
termos de promover a recuperacao psicoldgica e interacdes de pais e filhos, a .
partir das decisOes tomadas em funcdo das escolhas assumidas diante dos
desenlaces dos diagnésticos fetais positivos.

Outra interessante investigacao foi desenvolvida por uma equipe sueca,
incluindo dois médicos e um psicoterapeuta. Foram estudadas estratégias de
criagao de um senso de protecGo e esperanca em doentes de tumores cere-
brais malignos, apos confrontarem-se com o dramatico diagnostico e as pri-
meiras agoes terapéuticas (Salander, Bergenheim & Henriksson, 1996). Os
autores assinalaram que os aspectos cruciais em jogo, que emergem de modo
imbricado, sao: a) a atribuicao de sentido aos novos acontecimentos; b) a
geracao de esperan¢a/contianca mediante distintas formas, em muitos casos.
apontando correspondéncias com os mecanismos de defesa, tal como
conceptualizados pela psicanalise Cidentificacdo, denegacio,
Introjecdo, racionalizacao, isolamento etc). Segundo os pesquisadores, o prin-



A ci@ncia e seus impasses

cipal achado de estudo referiu-se ao fato de a grande maioria dos pacientes
fazer uso de manobras cognitivas, sob a forma de atividade reconstrutiva,
para elevar a esperanca diante do grave diagnostico.

De acordo com a teoria de Taylor Capud Salander et al., 1996) sobre
ajustamento a eventos ameacadores, os pacientes vulneraveis buscam sig-
nificagao (meaning), controle (mastery) e auto-aperfeicoamento (self
enhancement). Este processo, muitas vezes, implica a criacio de uma ilu-
sao, que visa a facilitar a forma de lidar (coping) com a ameaca. Ent4o, a
ilusao (etimologicamente, illudere, jogo falso com a percepcao — da reali-
dade) consistiria em um processo de construcdo narrativa em que se mistu-
tam objetividade e subjetividade. Isto é, elementos da realidade externa
objetivada (o diagnéstico clinico ~ p. ex.: glioma grau IID com uma dispo-
si¢ao psiquica interna subjetivada que busca protecdo/esperanca (p. ex.:
“sei que vou dar um jeito” ou “Deus é misericordioso e me protegera”). A
resultante — ilusao — proporia algo como: “ainda bem que nado é o pior grat
de tumor, pois poderia ser grau IV” (Salander et al, 1996). Em outras pala-
vias, Os autores sugerem a ilusio como algo similar 4 posic4o otimista de
Poliana, personagem da literatura inglesa, cuja atitude diante de fatalidades
eta comparar a situagao acontecida com a possibilidade de “ter sido pior”...
Esta em foco, a figor,-a dimensao ética que envolve médicos diante do
sofrimento humano e seu papel, eventualmente omitido, de participarem
nos diticeis processos de confortar pacientes e criar esperanca e algum
senso de protecao, apesar da gravidade e maus prognosticos representados
pelos respectivos quadros clinicos.

Podemos, assim, perceber na clinica uma mescla de narrativas que se
superpoem de um modo no qual as delimitacdes nao aparecem nitidamente
demarcadas:

e achados bioldgicos e fisiopatoldgicos, verificaveis por meio de estraté-
gias de exame, observacao e mensuracdo, com graus estimados/estabelecidos
de precisao e validade, vinculados a categorizacdes construidas monotéticamente
com vistas a configurar proposicdes causais de carater l6gico-racional:

¢ aspectos est6ricos, formulados pelo paciente: ficc6es vinculadas a
cren¢as, valores e a idéia de si-prdéprio, de um Eu, produzidas por meio de
elementos subjetivos, psicolégicos, constituidos por idéias, sentimentos, afe-
tos, fantasias pessoais, pensamentos, juizos, opinides, teorias; baseadas em
categorizacoes em que prevalecem estruturas de nivel bdsico e nocédes
prototipicas de causacao;
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e elementos hist6rico-biograficos, da parte do médico: estoque de rela-
tos/narrativas, paralelas aos achados objetivaveis, ‘nao-ficticios’ na constru-
cao da experiéncia clinica; aspectos da histéria pessoal, incluindo crencas,
valores, ideologias;

e elementos historico-biograficos, da parte do paciente: estoque de re-
latos/narrativas, relativas a aspectos factuais, da propria existéncia e
pessoais do individuo que busca atencao a satide, incluindo crencas, valores,
ideologias;

e elementos retdricos, formas de enunciacao utilizadas pelos médicos
ao comunicarem aos pacientes seus juizos e encaminhamentos terapéuticos,
com vistas, em tese e @ priori, a aderéncia aos exames e ao tratamento. Isto
deve variar conforme caracteristicas especificas assumidas pela relacdo paci-
ente-médico estabelecida em cada circunstancia.

A ‘nestoria’ clinica consistiria na tentativa de fusdo dos elementos an-
teriormente mencionados, mescla imprevisivel de histérias a serem revela-
das e de est6rias a serem inventadas. Ordenacdes narrativas/discursivas,
produzidas pelos pacientes para lidarem e compatibilizarem-se com os ele-
mentos veiculados pelo saber médico, com vistas a busca de coeréncia
entre si-mesmo e oO proprio entorno. Ocorreria por meio de dimens6es
intuitivas, que procuram ordenar eventos cronologicamente, estabelecendo
atribuicdes causais, motivacdes e papéis aos agentes. Ressaltaria certos as-
pectos como fatos/eventos objetivos, enquanto outros seriam produtos sub- |
jetivos, mentais, descartando os demais elementos que nao combinem com
a configuracao elaborada. A ‘hestoria’ clinica usa estratégias retdricas e
imagéticas na representacao e descricao destes fatos e eventos. Trata-se,
enfim, de interpretar e construir significados: processo sumarizante, que
lida simultaneamente com historia, subjetividade, identidade, cultura e sen-
tidos da existéncia.

Na luta contra o adoecer e a morte, a medicina precisa desenvolver
um entendimento sobre o sofrimento humano. Nestas circunstancias, é pre-
ciso considerar o papel central desempenhado pelas narrativas e pela idéia
de um inconsciente do corpo, tanto do lado do paciente quanto daquele
que procura aborda-lo. E crucial conceber e desempenhar qualquer ativi-
dade assistencial sob a perspectiva das quest6oes relativas 4 condicao huma-
na na busca de identidade e de significacdo para as nossas vidas, tanto no
lugar de médicos como no de pacientes.
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A logica conjuntista-identitaria (ou conidica) foi tematizada por Castoriadis (1999)
ao longo de sua obra. E preciso mencionar, entretanto, desenvolvimentos de
outras logicas, por exemplo, as infral6gicas, as paraconsistentes. Em ambas, as
formagoes, conceitos e no¢gdes mentais se encadeiam de tal modo que a
de um elemento carreia a pressuposicao de exatidao para os seguintes. Tais
processos de conex6es na consciéncia podem ser considerados falsos, a luz do
raciocinio logico-formal, mas servem para ligar determinados conceitos uns aos
outros, propiciando uma suposicao de verdade, limitada, com certeza, porém,
operativa (Moles, 1995). Tais logicas operam com uma seméantica diferente, de
modo que, nestas circunstancias, a idéia de nega¢cao se distingue da negacio
classica. Por exemplo, a em um contexto psicanalitico pode se
conligurar como sendo uma negacdo paraconsistente. Em termos matemiaticos,
a negacao do postulado do tergo excluso aparece nos trabalhos sobre a ldgica
intuicionista de Brouwer e seu discipulo Heyting. Nela, os critérios de verdade.
negacao e existencia (em a proposicOes matematicas) sao distintos dos
criterios das demais logicas bivalentes (verdadeiro/falso). Teriamos, entio, légicas
trivalentes (verdadeiro/nem verdadeiro, nem falso/falso) (Costa, 1985, 1993).
Nesta otica, O principio do tergo excluso valeria para os casos bem delimitaveis
~ tal ser vivo € animal ou vegetal. Mas ha situagdes em que esta clareza nao é
possivel: ha especies que nao permitem a classificacio zoolégica ou botanica
(Morin, 1991). Ha virus e partes celulares (plasmideos, mitocdndrias) que no
podem ser referidos como entes vivos ou inanimados. Quéau (apud Sféz, 1993)

tal contingéncia de ‘quase-vida’.

A Otica do objetivismo (ou materialismo) foi bem sintetizada por Lakoff & Johnson
(1980): o mundo esta constituido de objetos que tém propriedades independentes
de qualquer pessoa/ou outros seres que os experimentam. Nosso conhecimento do
mundo se baseia em nossa experiéncia dos objetos, no conhecimento de suas pro-
priedades e das relagdes entre eles. Entendemos os objetos em termos de categorias
€ conceitos que tém correspondéncia com as propriedades inerentes e relacdes
entre estes objetos. Ha uma realidade objetiva e podemos: dizer coisas que sao
objetiva e absolutamente verdadeiras ou falsas sobre ela. Mas, como humanos
faliveis, estamos sujeitos a erros ~ ilus6es, erros de percepgao, emogdes, preconcei-
tos (pessoais, culturais). O método cientifico serviria para nos colocar acima destas
limitagoes humanas e produzir compreensGes universais vdlidas e neutras (sem
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preconceitos). As palavras devem ter significados fixos, claros, ‘precisos, univocos,
para dar firmeza, consisténcia as categorias para a explicacdo da realidade. Podemos
ser objetivos e falar objetivamente, mas, sO com o uso de uma linguagem clara,
precisamente definida, simples direta e ajustada a realidade. Em nome da objetivida-
de, devemos evitar figuras de linguagem (metaforas, por exemplo), ou linguagem
retorica/poética; sO o conhecimento objetivo é conhecimento verdadeiro (da reali-
dade). Ser objetivo € ser racional, ser subjetivo é ser irracional (deixar-se levar pelas
emocdes); a subjetividade € perigosa porque pode fazer-nos perder o contato com
a realidade. Um movimento antagonista surge com a do subjetivismo: na maior
parte de nossas atividades praticas cotidianas, podemos nos basear em sentidos e
intuicoes; aS coisas mais importantes sao os sentimentos, a sensibilidade estética, as
praticas‘morais, a consciéncia espiritual. A arte e a poesia transcendem a racionalidade
e a objetividade e nos poem em contato com realidades mais importantes (por meio
de sentimentos, emocdes, imaginacao etc). A linguagem simbélica (da imaginacio)
€ necessatia para expressar certos aspectos Unicos e pessoalmente significativos de
nossas experiéncias. A objetividade pode ser perigosa porque exclui o que é mais
importante e significativo para as pessoas em particular; ela ignora os Ambitos mais
relevantes de nossa experiéncia. A objetividade pode ser inumana — nao existem
meios objetivos e racionais para chegar a nossos sentimentos —; a ciéncia nao serve
para as coisas mais importantes da vida.

A descri¢ao de Hamburger data de 1984, ano em que foi lancado o seu livro na
Franga. No periodo de treze anos; outros elementos da alergia foram descobertos,
especialmente no nivel da biologia molecular das reacdes imunoldgicas. A participacao
do linfoctos T e B foram descritas, assim como das linfocinas que atuam na vinculacao
entre estes leucocitos Gnterleucinas). Além da histamina, outro grupo de substAancias
(os leucotrienos) foi estabelecido como componente das hiperreacGes alérgicas.
Apesar das novas descobertas, a nocdo de cesura apresentada pelo autor se sustenta.

Cnor, D. Comunicagao pesoal ao autor (1999).

Existe, em alguns casos, a possibilidade de um reconhecimento imediato e o
consequente diagnostico. Isto, para Barosi et al (1993.), seria uma ‘abducdo
Automatica’.

Caso de referéncia ou evento-tipo seria uma representacdo hipotética, globalizadora
e exaustiva das causas, nexos causais € associagdes que podem ser relevantes para
a ocorréncia de um determinado efeito (Cf. Rizzi & Pedersen, 1992).
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9. Técnica médica e singularidades

José Mendes Ribeiro

Decisões inclividuais e o modo como operam em instituições constituem
tema complexo para as ciências sociais. O interesse por entender os arranjos
decisórios e seus mecanismos é cada vez maior. Os avanços tecnológicos e a
difusão de transplantes de órgãos ampliaram o foco da ética médica, desde a
relação direta com os doentes, para as políticas públicas e funções distributivas
(Elster & Herpin, 1994). O processo decisório no ato médico envolve autonomia
técnica relativizada pelo caráter social do trabalho desenvolvido. A posição dos
médicos nos hospitais reflete a forma como fazem valer sua autonomia técnica no
sentido de preservar status em meio à estrutura gerencial (Freidson, 1989) Deste
modo, torna-se crucial entender as relações entre autonomia técnica, decisão mo-
ral e padrões científicos incorporados ao processo decisório.

Analisamos a decisão médica por meio de dois aspectos básicos: o primei-
to, que examinaremos com maior detalhamento, diz respeito à tomada de deci-
sões na clínica e à relação entre discernimento e técnica, onde sobressai a auto-
nomia técnica como fundamento da prática. O segundo refere-se à relação entre
os médicos e as organizações complexas onde atuam, em especial os hospitais.
Postulamos que elementos intrínsecos ao processo decisório, resultantes da apli-
cação das normas técnico-científicas ao caso singular, respondem pela subjetivi-
dacie observada no processo decisório e fornecem o substrato para a preserva-
ção da autonomia diante da vigorosa incorporação tecnológica e dos renovados
procedimentos gerenciais utilizados nas empresas médicas e nos hospitais.
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Este estudo busca compreender as relac6es entre a decisao autonoma e€
subjetiva dos médicos e a complexidade tecnolégica crescente da medicina
do final do século XX. A pratica médica tem sido abordada de diferentes
maneiras. Como um negocio, como uma criacao artistica, como uma
hermenéutica, como ciéncia, como alavanca da reproducao social. Certa-
mente, tais referéncias estado presentes nesta pratica. Entretanto, assinalamos
o modo peculiar como os médicos, por meio de sua técnica, resistem a
padronizacao crescente de seu trabalho e preservam elevado grau de inde-
pendéncia no trato do adoecer humano. Junto aos vigorosos controles em-
presariais sobre os custos, observa-se uma fantastica proliferacao de tecnologias
que ampliam a importancia dos médicos como intérpretes privilegiados de

Por tratar-se de uma relacao entre individuos, dotada de legitimidade
publica ao exercicio profissional, os fundamentos éticos da decisao expres-
sam a dimensdo subjetiva do trabalho. Um elo comum encontra-se no reco-
nhecimento da singularidade da técnica, especialmente no fato de 0 médico,
como produtor de um servico; atuar como seu agente imediato perante um
individuo que, além de consumidor, serve de territorio imediato para o traba-
lho. A complexidade do processo decisério exige, para sua compreensao,
recotrer as bases unificadoras do trabalho. A referéncia ao modelo hipocratico,
cujos elementos s6 vieram a ser efetivamente questionados pela ciéncia do

_século XIX e pelo mercado dos finais do século XX, impde-se pelo que
permanece de contraditério na pratica contemporanea. Em funcdo da efetiva
tuptura observada entre estes momentos hist6ricos, tais perrhanéncias- de-
vem ser entendidas nos limites aqui analisados, ou seja, na preservacao de
certo carater interpretativo reservado aos médicos.

SEUSS LISOS.

A t@écnica de curar

A constituicao da medicina enquanto saber t€cnico nos séculos VI e V
a. C., na Grécia, é historicamente representada pela figura de Hipocrates de
Cos. Este conjunto de saberes consolidou-se como tékbné — denotando uma
‘técnica artistica’ inerente a physis. A Colecao Hipocratica marca a transi¢ao
do entendimento das doencas e dos sofrimentos como manifestacdes miticas
para um enfoque subordinado a visdo de physis que permeia a filosofia pré-
socratica (Entralgo, 1982). A permanéncia de preceitos dessa €poca na medi-
cina contemporanea pode ser identificada na ética ‘voltada aos resultados’,
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teleologica, perante problemas de decisao relativos as tecnologias disponi-
veis. Uma releitura do preceito hipocratico de “favorecer ou nado prejudicar o
doente” pode ser feita para este contexto. O pensamento hipocratico funda-
se na distincao entre os designios inexoraveis da phisis e os acontecimentos
fortuitos. Nem todos os eventos da physis constituiam uma fatalidade inexoravel
(ananké). O bom médico reconhecia a fatalidade em determinada doenca,
mas nem todos os acontecimentos na esfera humana seriam necessidades
inexoraveis. Para Entralgo (1982:62),

a physis ndo é somente divina quando atua movida por sua interna e
inexoravel necessidade (...), também mostra sé-lo quando seus movi-
menios e mudancas, uns favordveis e outros funestos, ocorrem em vir-
tude de outro modo de necessidade mais frouxa e domindvel: o que os
gregos denominaram tykhé, os latinos fortuna’ e nos (...) costumamos
chamar de acdso.

O espaco de intervengao do médico hipocratico como intérprete realca o
componente artistico de sua técnica, que ira se preservar nas escolhas efetuadas,
no mundo contemporaneo, quanto ao emprego de recursos tecnoldgicos, pro-
longamento da vida, listas de receptores de 6rg4os para transplantes, interdi-
codes juridicas relativas a graus de sanidade mental, entre outros.

Na sociedade .atual, as ciéncias absorveram elementos técnicos e
produziram técnicas a partir dos experimentos (Granger, 1994). A aproxi-
macao entre ciéncia e técnica estimula representac6es sociais acerca do
carater estritamente cientifico das técnicas. A medicina, como um conjun-
to de técnicas que se reportam e se legitimam por meio da ciéncia, é um
exemplo tipico deste processo. Entretanto, esta cientificidade pode ser

/ questionada pelo conjunto de incertezas que a singularidade do adoecer
e do sofrimento humano transmite ao processo decisério. Além disso, é
eniraquecida pelos componentes morais inerentes ao conjunto da relacdo
médico-paciente (Schraiber, 1993). Ao tentarem dissolver os elementos
tecnicos mais subjetivos em uma imagem cientifica plena, os médicos
afirmam o status de certeza.em.sua pratica e tendem a diluir os compo-
nentes artisticos e incontrolaveis que nos parecem nitidos em seu proces-
so decisorio.

Podemos dizer que 0 trabalho médico contemporaneo preserva uma
dimensao de técnica como arte bastante coerente com a tékhné hipocratica,
da qual guarda carater interpretativo do ser humano. A técnica, entretan-
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to, nao se reduz a imagem hipocratica por ter adquirido, como instrumen-
to humano de reforma da natureza, uma conotacao menos interpretativa
e  m a i s  o p e r a c i o n a l .  .

Quando determinada pessoa busca um médico, este simples ato carre-
ga um conjunto de determinacdes sociais e morais facilmente evidenciado. O
modo como um individuo é caracterizado como doente depende de sua
percep¢ao individual, de sua insercao social e de suas condicdes organicas e
psiquicas. Uma vez definida sua condicao, o acesso aos médicos revela,
também, suas conexodes sociais. A técnica médica lida com todo este conjun-
to articulado de vontades individuais, valores e estruturas sociais.

As articulac6es sociais da ciéncia sdo de outra ordem. A. técnica é mais
ampla que a ciéncia e guarda certa autonomia em relacao a ela. Quando um
médico recebe um paciente e busca informacdes relevantes em seu relato, o
seu modo proprio de abordagem interfere no produto do trabalho. Esta abor-
dagem é€ técnica. Alem disso, podemos evidenciar uma multiplicacdo de
técnicas, para alem da anamnese, que envolvem o exame fisico, os métodos
terapéuticos, a solicitagéo de exames laboratoriais, endoscépicos, por ima-
gens, entre outros, que correspondem a técnicas. Quando as decisdes se
impoem, a técnica aproxima-se da ciéncia, na propria medida em que a
ciéncia representa a legitimacdo social da técnica em medicina. Além da
legitimacao, a ciéncia contribui decisivamente para o sucesso da pratica mé-
dica, pela orientacao da propria pratica.

Em virtude destas multiplas facetas da técnica, podemos aborda4-la por
diversos angulos, tomando-se a medicina como situacdo exemplar. E possi-
vel, assim, falar de técnica cientifica, técnica artistica e técnica operativo-
decisoria. Sob todos estes angulos, a técnica est4 impreenada de determina-
¢oes junto aos saberes que congrega. A aproximacdo entre os saberes técni-
cos € cientificos decorre da profusdo de tecnologias incorporadas, mas pre-
serva a identidade da técnica como arte, pelo que depende profundamente
dos elementos subjetivos da pratica. Estes aspectos subjetivos, em do
carater relacional da medicina, guardam intensidade as vezes maior do que a
do tipico artesao — um sapato ou uma roupa, mesmo em producio artesanal,
podem ser repetidos para mais de um cliente, enquanto uma consulta médi-
ca sera sempre singular, impossivel de ser plenamente repetida para outros.
A repeticao de situagcdes semelhantes constitui para o médico a sua casuistica
€ para a ciéncia, a regularidade que valida uma descoberta. O discernimento
individual do médico supera, em seu processo de trabalho, a normatizacio
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cientifica, embora deva respeita-la. Julgar, discernir consiste no niicleo de
um trabalho que, destituido de autonomia, deixaria de ser o que hoje reco-
nhecemos como a pratica da medicina. Eis por que, apesar das imposicdes
da organizacao social contemporanea, das motivacdes empresariais e de
politicas governamentais, este trabalho subsiste tecnicamente independente.
A incorporacao tecnologica, na verdade, amplia a capacidade de o médico
controlar seu objeto e reforca seu papel de intérprete, juiz e selecionador
dentre as t€cnicas disponiveis (em sua progressiva roupagem tecnoldgica). A
decisao € tao intrinseca ao ato médico, que o estudo. de seu processamento
lumina o processo de trabalho médico como um todo.

Interpretacao, ética e decisao médica

Interpretar, escolher e decidir, como atributos necessdrios do. trabalho,
tornam uteis algumas transposic6es da hermenéutica 4 medicina. O termo >
hermenéutica provém de Hermes, que representa, na mitologia grega, o
filho de Zeus com a ninfa Maia e irm&ao de Apolo, deus da medicina. Suas
tarelas convergem para o ato de interpretar. A hermenéutica esteve, também,
muito vinculada a interpretacdo de textos biblicos, e seu uso tem-se estendi-
do ao estudo da pratica médica (Bowman, 1992).

Diversos autores tém buscado este tipo de aproximacdo, e seu funda-
mento encontra-se no reconhecimento da importancia da percepcao subjeti-
va pata a pratica. Para Leder, a medicina clinica apresenta-se nao como uma
ciéncia pura, mas como um empreendimento hermenéutico, em que o clini-
co interpretaria o ‘texto’ do individuo doente, particularmente complexo por
sua ampla variedade de formas textuais, uma vez que, “embora a medicina
moderna repouse em uma fundamentac4o tedrica promovida pelas ciéncias
ela claramente incorpora elementos extracientificos. (...) Onde existe inter-
pretacao, existe subjetividade, ambigiiidade, espaco para o desacordo” (Leder
1990:10). O encontro clinico objetiva alcancar uma coeréncia interpretativa.

O processo interpretativo pode ser percebido, além do encontro clini-
cO, nos registros efetuados em prontuarios. Neles sao relatadas decisédes e
acdes individuais, e para apreendé-las vale o recurso 4 teoria literdria (Poirier
& Brauner, 1990). Para muitos, a natureza da clinica reside em promover
uma acomoda¢cao negociada entre médico e paciente, uma assertiva muito
bem desenvolvida por Canguilhem (1990). A relacdo médico-paciente reflete
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uma combinacao entre a decisio do paciente de que esta doente e sua
visita ao meédico; a acomodacao médico-paciente via negociacao e tomada
de decisdes; e o estabelecimento de lacos de confianca duradouros, conse-
quentes a esta acomodacdo.

As nartativas decorrem de uma dialética entre explicacZio e conheci-
mento que encontraria sua referéncia na atividade humana de contar uma
historia. Assim, “tal como -com a hist6ria, a interpretacio de textos e a
psicanalise, nao € possivel para a-medicina basear-se apenas em uma cién-
cla pura. A medicina permanece fundamentalmente sustentada no contexto
de relacodes humanas e esta, desse modo, sujeita 4 natureza de tais rela-
¢des” (Lock, 1990:47). Ao cessarem as possibilidades de explicacio pelo
paciente, entra em cena o discurso do médico, com o seu carater
reducionista’ oferecido pela ciéncia.

As decisOes cotidianas em medicina envolvem elementos éticos. O
em seus diferentes niveis de repercussdo, e os grandes temas, como
eutanasia, aborto e transplantes, impulsionam a observacdo da-ética como
uma disciplina propria. Assim como a. clinica, guias de decisdo propos-
tos para direcionar a decisdo ética, mesmo que refletindo a influéncia de
valores culturais e morais nos tomadores de decisio (Grundstein-Amado.
1991). Os proprios médicos tendem a reconhecer o papel desempenhado

por juizos de valor na tomada de decisées, principalmente quando tém sua
atencao mais voltada ao que chamam de “decisées éticas” (Self & Skeel,
1991). Os limites dos protocolos de decisdo, mesmo ampliados de modo a
contemplar tais fatores, se apresentam, uma vez que a “bioética é funda-
mentalmente um empreendimento interpretativo (...) ela procede ndo pela
descoberta ou pela invengao, mas através da interpretacio” (Carson, 1990:53).

A decisao médica envolve questées morais justamente por ser este
trabalho uma relagao entre pessoas. Mas, por se tratar de uma entre
pessoas em uma dada estrutura social, os padrées morais irao refletir uma
estrutura moral em sociedade. A decis4o ética, antes de um processo juridi-
co-legal, é presidida por decisdes clinicas. Do ponto de vista do trabalho
meédico, a decisao ética envolve o modo como a relacZo médico-paciente é
mediada pela técnica. A diferenca decorre apenas do fato de estas decisées
ocorrerem em situacdes de maior dramaticidade, nas quais os pontos de
vista morais sao mais evidentes, embora estas visOes de mundo estejam
presentes no simples olhar de um médico diante de uma familia que traz
uma crianca com febre para tratar uma amigdalite.



Técnica médica e singularidades

Valores morais guardam alguma transitoriedade e dinamismo e influen-
clam, também, decisOes em €ética médica. O discernimento pelo individuo
investido da fun¢ao decisoria torna-se vital. Discernir implica julgamento sub-
jetivo, seja em situacdes-limite ou em problemas médicos usuais. O discernimento
combina as referéncias técnico-cientificas com o conjunto de circunst4ncias
morais, materiais e estruturais que permeia 0 processo diagnéstico-terapéutico.
Em vez de roteiros de acdo, as decisdes éticas, como decisées clinicas, depen-
dem de sua contextualizacao. Estas evidéncias imprimem a técnica médica um
carater moral-dependente (Schraiber, 1993). O carater subjetivo e as implica-
coOes morais que transparecem nas decisGes éticas sdo tao evidentes como
elementos extracientificos, que alguns recorrem 4 atuacio de fil6sofos no pro-
cesso decisério (Thomasma, 1991). Alguns autores, por outro lado, buscam
estabelecer métodos objetivos para orientar a decisao ética que respeitem o
conjunto de varidveis relevantes apontado. A especializacao de médicos em
eticistas’ de diferentes matizes resulta da tentativa de separar os aspectos éti-
cos e clinicos que permeiam a decisdo.

A medicina representa um territério bastante rico para a filosofia moral,
especialmente quando se atenta para o conflito entre logicas de decisado base-
adas em principios gerais e as decorrentes de imposic6es localizadas e particu-
lares que envolvem opcées de individuos em situacdes de sofrimento ou cus-
tos elevados. Kushner et al. 1991) resumem as teorias filosdficas aplicadas A
medicina em dois campos: as teleoldgicas (que maximizam as conseqtiéncias
boas e desejaveis das acdes) e as deontolégicas (nas quais o moralmente
correto nao se da por balancos de custo-beneficio).

Estas consideragoes mostram que apenas reconhecer a intersubjetividade
nao basta para o conhecimento sobre a técnica. Na medida em que a técnica
é uma extensao humana para transformar o ambiente imediato, o seu exerct-
clo como saber pelos médicos ira incorporar necessariamente os aspectos
relacionais, contextuais e estruturais que recobrem a relacdo médico-pacien-
te. A pretendida cisao do objeto da medicina em disciplinas clinicas e ‘éticas’
apenas soma desvantagens epistemoldgicas. Por outro lado, a traduc4o no
ambito da técnica de todos os elementos envolvidos na terapéutica
entre mé€dicos e pacientes permite uma mais eficiente da com-
plexicade que cerca o processo de trabalho. O ponto de partida para com-
preender o processo decis6rio esta justamente em entender a autonomia
preservada neste trabalho por meio da independéncia técnica como funda-
mento da decisao (Ribeiro & Schraiber, 1994),
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Os caminhos da decis&o: ciéncia, arte e acado na conformacio da técnica

A revisao tedrica e as especulacdes aqui efetuadas sdo substantivamen-
te fortalecidas e enriquecidas pelos relatos de médicos obtidos em pesquisa
no hospital universitario (Ribeiro, 1995). Estes relatos evidenciam os recursos
tecnicos disponiveis aos médicos e que asseguram a preservacio de sua
autonomia diante da incorporacdo tecnoldgica, das ferramentas gerenciais e
das inovagoes do mercado. A independéncia técnica é percebida por meio
do processo de construcdo da identidade profissional, dos guias de decisdo
médica, da dimensao do erro e das relac6es institucionais.

Decisao e responsabilidade na construcdo da identidade profissional

A responsabilidade profissional dos médicos, materializada em suas
condutas diante dos pacientes, 6 uma paulatina ao longo da for-
ma¢gao universitaria. Desde os primeitos momentos, o estudante toma conta-
to com a Clinica e, conforme sua adesio a uma equipe, passa a exercer
decisOes tuteladas. Ao final do curso, sua convivéncia com 0 ato de decidir é
mais nitida e, muitas vezes, o estudante efetua pequenos procedimentos que,
mesmo simplificados, envolvem discernimento. O processo de treinamento
do estudante e do médico recém-formado denota uma progressiva aquisicao
de responsabilidades perante o paciente ea instituicdo. Aprender a ser médi-
co € aprender a decidir. A identidade plena no hospital universitario concre-
tiza-se na contratagdo para a equipe permanente. Este processo consaera
uma transi¢ao paulatina, especialmente no percurso interno-residente-staff
A decisao € um fator de distingao entre os residentes. Aos mais competentes
e dedicados destinam-se problemas mais complexos.

A decisao nao € apenas clinica, mas tem repercuss6es administrativas,
tal como internar ou ndo um paciente e onde. Internos e residentes sio
profissionais em formacao dotados de duas peculiaridades: suas decisdes
‘devem ser supervisionadas, e sua pericia adestrada pelo treinamento. A com-
bina¢gao entre saberes técnico e cientifico existe desde os primeiros momen-
tos. Por ser um saber técnico, a medicina implica que seus praticantes exer-
cam a atividacle de consultar e decidir. Como o estudo da fisiologia, anatomia
€ patologia nao é€ suficiente para o exercicio adequado da medicina, os
praticantes devem ser ‘vigiados em suas decisdes’.-Precisam decidir, para se
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tornarem médicos dotados de plena identidade, mas devem ter o poder
decisorio ‘tutelado’ até que adquiram experiéncia de discernimento. Fosse a
medicina uma aplicacao direta e exclusiva da ciéncia, a transicao do estudan-
te para o médico sofreria menos mediacdes. A tutela exercida pelos mais
experientes visa ao adestramento na decisdo, como também aos aspectos
morais envolvidos. Diz o infectologista em uma das entrevistas:

O sujeito, naquele tempo, tinha a capacidade de tomar decis6es no
internato, mas nao agia isolado. A coisa funcionava assim: o inter-
no dizia “vou fazer isso’, e ai fazia uma consulta. Tinha que ter
prudéncia para decidir, mas decidia — vou internar este paciente,
vou dar alta naquele, o que vocé acha? ©...) o staff dava uma auto-
nomia, para vocé ter capacidade de iniciativa, mas tinha uma boa
supervisao. E as pessoas que supervisionavam sabiam tudo o que
estava acontecendo.

A responsabilidade é€ amadurecida ao longo da formac¢ao profissional,
desde o aprendizado, e caracteriza-se por um ritmo lento de observacao do
doente, por um processo mais demorado de consulta ao preceptor/professor.
A posicao de aprendiz aguca a percepcao. O estudante de medicina constrdi
em seu cotidiano sua referéncia de valores, dos quais decorre o respeito ou
nao a seus superiores. Como se trata de atividade relacional, o respeito e a
confianca no parceiro repercutem na propria qualidade do trabalho. Assim
como sao julgados, Os principiantes constroem também o seu sentido critico
profissional. A responsabilidade atenuada — frequentemente restrita a aspectos
éticos, tais como respeitar os doentes, guardar sigilo das informacdes obtidas —
etc. — os coloca em posicao de agentes menos vulneraveis dentro do hospital. —
Situa-Oos nao apenas como reprodutores de valores e conhecimentos, mas tam-
bém, contraditoriamente, como observadores criticos de valores e desempe-
nhos dos outros. Decidir perante situacdes complexas € mais do que condi¢cao
pata a aquisicdo de identidade: designa o seu grau de qualificacao.

Os guias para a decisao

Os meédicos buscam alirmar a cientificidade de sua pratica apontando
“critérios de certeza” para decisdoes. As referéncias as condutas obrigatorias,
as explicacdes disponiveis — ou a serem futuramente obtidas — para cada
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agravo a salide expressam o anseio por remeter a medicina ao campo das
ciéncias naturais. Estas expectativas coexistem, para os médicos, com a per-
cep¢ao de que sua pratica nao guarda a exatidao pretendida. Assim, todos
reconhecem e afirmam que “cada caso € um caso”. No cotidiano, reconhe-
cem a importancia dos fatores extracientificos, ainda que possam ver nisto
desvantagens. Ao falarem de sua com os pacientes, afirmam o carAter
logico de suas decisGes e da em curso. Este carater ldgico,
reconhecem, decorre de uma ldgica ‘técnica’, na medida em que pelo menos
a necessidade de experiéncia é destacada.

O processo dciagndstico-terapéutico reside no exercicio da correlacdo
de informag¢ées. As decisdes médicas sAo pontuais e localizadas, mantidas ou
alteradas no dia-a-dia. Assim, trata-se de decisées instdveis. Os momentos
diagnostico, terapéutico e prognoéstico sao tao articulados entre si e mutua-
mente dependentes que dificultam, até mesmo, sua separacd4o para fins des-
critivos. O diagnostico implica o reconhecimento de situac6es para usos fu-
turos ~ logo, em prognéstico. A andlise do resultado de um exame de sangue
pode originar reacdes distintas dos médicos: associd-lo a aleuma doenca.
usa-lo como mera informacgao documental ou como indicios para novas in-
vestigacoes. O diagnostico trata-se, na verdade, do reconhecimento de uma
situacao presente com repercussdes imediatas ou futuras, mas sempre
prognosticas. Os médicos referem-se a isto como “valorizar um quadto clini-
co”. No caso da terapéutica, a quest4o repete-se. A por um tratamen-
to € reiterada no cotidiano e guarda um carater experimental, na medida em
que apenas a ‘evolucao’ do caso atesta sua correcdo. As informacdes cientifi-
cas obtidas em laboratorios com relag4o ao uso de antibidticos, por exemplo,
dependem da reacao de cada organismo em determinado estado infeccioso.
A terapeutica, muitas vezes, resume-se a um ‘ensaio técnico’ e funciona,
também, como meio diagnostico. Perante uma hipdtese diagnéstica, os mé-
dicos realizam testes terapéuticos que a confirmem. Tais testes sio bem mais
frequentes do que os explicitados. Na verdade, uma vez que, comumente, o
resultado de um tratamento corrobora o diagnéstico, a pratica clinica envolve
Oo que chamamos de ‘ensaios técnicos de acerto e erro”.

Ao efetuarem correlagdes no momento da deciséo, os médicos perce-
bem um hiato entre as informac6es cientificas e a realidade do caso. Buscam
alirmat a supremacia do método, estabelecendo rotinas e protocolos de atu-
acao para controlar as incertezas. Protocolos e rotinas servem como dncora
para investigar e justificar suas decisGes, para avaliar erros e acertos. Diante
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dos protocolos, imaginam-se menos susceptiveis as impurezas da subjetivi-
dade. Imaginam-se capazes de tratar os casos com igualdade no plano moral
e social. Mais que isto, imaginam reduzir a categoria experiéncia — fator de
diferenciacdo entre os médicos submetidos a treinamentos semelhantes — a
uma simples capacidade de aplicar tais rotinas.

Os protocolos de decisdo s4o instrumentos de estruturacao de proble-
nas, coristituidos a partir das referéncias acumuladas (casuistica e conhecti-
mento cientifico) em torno de cada doenca, sintoma ou-sinal colocados a
investigacdo médica. De modo geral, os protocolos sao rotinas de conduta,
roteiros de decisao ou qualquer tipo de guia para a acao que o médico utiliza
para percorrer sua investigacao. Sao protocolos tipicos: os estadiamentos
tumorais; normas de profilaxia de doencas; curvas de crescimento; indica-
cées para revascularizacao miocardica. As rotinas constituem condutas espe-
radas perante determinados problemas, porém sao utilizadas de modo mais
abrangente, como a rotina do exame fisico.

Rotinas e protocolos confundem-se, no essencial, pelo que represen-
tam de guias para ordenar a e para a obtencao de mais segu-
ras: Além disso, existem roteiros préprios de cada médico, de carater menos
publico, que sao compostos a partir de sua casuistica. Independentemente
da abrangéncia dos diversos guias para a acao, todos possuem um carater
instavel e encerram critérios subjetivos de enquadramento de situacdes, até
mesmo os mais sdlidos protocolos de decisio médica observados em oncologia,
cirurgia, terapia intensiva, pré-natal de risco e doengas infecto-contagiosas,
entre’ outros. Seus usos concretos sao freqtientemente relativizados pelos
proprios médicos, que arbitram a ocasido de segui-los, pois grande parte das
decisdes clinicas envolve critérios largamente subjetivos, tais como no caso
de doencas psicossomaticas, sindromes dolorosas e distarbios gastrointestinais.

O diagndstico consiste em uma meta estipulada pelo pacto entre indivi-
duos que representa a consulta médica. A auséncia do diagnodstico, ou pelo
menos de uma suposicao mais sdlida, simboliza um fracasso da técnica e de
uma relacdo terapéutica. Para se chegar a um diagnostico, vale a observa¢ao,
o interrogat6rio, o exame clinico e todo o suporte tecnologico hoje disponi-
vel e indissociavel da pratica médica. Antes do desenvolvimento da teoria
microbiana, por exemplo, quando alguém apresentava um furtnculo, os
médicos obtinham algum sucesso por meio da drenagem, por incisao, destes
abcessos. O alivio dos sintomas dolorosos, febris e de restricoes aos movi-
mentos do corpo legitimava a técnica adotada. Com a evolucao da
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microbiologia e oO surgimento dos antibidticos, as incisdes para drenagem
tornaram-se menos frequientes (ou menos cruentas), e Os sucessos terapéuticos
mais comuns. No entanto,:em fungao do uso amplo de antibidticos em subs-
tituic¢do a manipulacao técnica dos abcessos, novos problemas se apresenta-
ram, especialmente a resist6€ncia microbiana e os paraefeitos medicamentosos.
Na pratica, a pericia manual necessdria 4 drenagem diminuiu, enquanto se
multiplicavam situacg6es nas quais esta deveria ter sido a tinica medida a ser
adotada. A disponibilidade maior de recursos herdados da ciéncia nao impli-
Ca, necessariamente, maior eficiéncia técnica para todos.os casos.

Para adequar 0 caso individual a uma sindrome previamente descrita, o
medico deve recorrer a um método de investigacio que nao dispensa a
perspicacia. Antes de recorrer a algum exame complementar, o médico terA
escolhido o 6rgao a ser investigado, a patologia etc. O modo como os médi-
cos se referem ao processo diagnostico-terapéutico assemelha-se a uma bata-
lha na qual o inimigo esta oculto; e o territdrio, o individuo, tem de set
preservado. A derrota da doenga nao pode ser acompanhada da dertota do
individuo que a porta. Desse modo, a investigacdo devera ser precisa, atingir
Oo ponto exato entendido como causador dos males do individuo. Assim, o
diagnostico em medicina, no senso comum dos médicos, prende-se pouco,
em fun¢ao do pragmatismo na a consideragdes mais complexas acerca
do processo satide/doenca e seus determinantes. No cotidiano, o médico
pressupoe que lida com doengas anteriormente descritas. Para ele, trata-se
de classificar seu doente no quadro nosolégico consagrado. Da mesma for-
ma, as doencas deverao, em geral, ter ‘causas’ a serem descobertas. Ao lidar
com alguma doenga desconhecida, o médico pressupde que seja uma exce-
cao explicavel no futuro.

Pelo-fato de o médico tratar de males conhecidos, 0 individuo que o
procura € passivel de uma classificagdo que desencadeia uma seqtiéncia
logica de procedimentos, deduzida da cientifica disponivel e da
experiencia acumulada. Mesmo em situagdes comuns, como a hipertensao
arterial, a falta de uma explicac4o causal cientifica satisfatoria nao impede
que os mecicos direcionem seus esforcos para uma apreciacdo quanto aos
danos e fiscos dela decorrentes. A classificacao-de uma pessoa na faixa de
cinquenta anos como hipertensa e a avaliacao de possiveis lesdes organicas
dai decorrentes satisfazem o médico, pois ele sabe que, na maioria das ve-
zes, Cessam ai suas possibilidades de padronizaca4o. As propostas disponiveis
para seu paciente dependem pouco de uma investigacao causal custosa. No
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caso de uma crianca ou acdolescente, a constatacao de uma hipertensdo arte-
rial devera desencadear uma prolongada busca por causas primarias (estenose
de artéria renal, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma). Em tais si-
tuacdes, uma correlacao causal mais precisa modifica os procedimentos a
serem adotados e o proprio prognostico para a crianca. Uma cirurgia pode,
por exemplo, ser suficiente para resolver uma hipertensao associada ao
feocromocitoma. Desta forma, o discernimento em seu cotidiano leva o mé-
dico a introjetar limitacdes técnicas, e estas balizam seus esforcos diagnésti-
co-terapéuticos.

© fato de os protocolos serem insuficientes para promover decisdes
seguras evidencia a questao do erro. O erro é visto como o descumprimento
de normas técnicas de procedimento. Existe uma linha ténue a separar a
impossibilidade técnica de agir, do erro na acao. As decisOes diagndstico-
terapéuticas legitimam-se pelos resultados alcancados. Um diagnostico que
define alguma doenca conhecida ou a decisao de utilizar algum medicamen-
to dependem de um referendo a posteriori. A pratica médica tem carater
profundamente experimental, esta voltada para o resultado futuro. Assim, as

_decisdées adotadas decorrem da selecdo entre possibilidades, e os resultados
implicam a abertura de novo espectro de opcdes, que ficam disponiveis a
novas decisohes.

Diagnosticar € optar e assumir riscos. Estes riscos sao variaveis. Por
exemplo, se alguém corta o pé e procura de tmediato o médico, o diagnos-
tico e o tratamento parecem bastante simples: trata-se de lampar o ferimento
e, eventualmente, fazer uma sutura. No entanto, mesmo em situacdes consi-
deradas simples, podemos imaginar problemas de maior complexidade. Se o
ferimento se deu em ambiente de alta contaminacao e o individuo nao tiver
sido vacinado contra o tétano, por exemplo, o médico devera tomar provi-
déncias adicionais (vacinar ou prescrever Oo soro antitetanico, que, por sua
vez, tem alto poder alergénico, podendo acarretar riscos individuais etc.).
Este € um sdlido protocolo de conduta, cujo desconhecimento pode ter re-
percuss6es juridico-legais. Se o individuo é diabético ou tem varizes no membro
afetado, as condutas e o proprio prognostico poderao ser distintos. O grau de
atencao do médico a estas variaveis ira oferecer-lhe maior numero de possi-
bilidades, logo de incertezas. Por outro lado, se deixar de considerar estas
possibilidades, o médico podera deparar-se com um falso quadro de certezas
estabelecidas e errar. Logo, a capacidacde de ampliar o espectro de possibili-
dades em um caso aumenta o grau de incertezas e, ao mesmo tempo, abre
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linhas de investigagao e conduta que, por sua vez, ampliam as possibilidades
de sucesso no caso imediato, Se considerarmos estas possibilidades perante
situagoes de objetivacao mais dificil, como no caso de doencas psicossomiaticas
e de doen¢as crénicas, poderemos perceber a complexidade envolvida no
processo diagnOstico-terapéutico. A tensao aqui observada entre a necessida-
de de ampliar as incertezas Gormular o conjunto mais amplo possivel de
hipdoteses) e de buscar respostas objetivas e imediatas (decorrentes da neces-
sidade implicita de agir) esta sempre presente neste processo. O médico
reivindica independéncia técnica para transitar em meio a este tensionamento.
Por tras da reivindicacdo por independéncia técnica, esta a liberdade de
manipular as variaveis embutidas no esforco diagnéstico.

Por se tratar de um trabalho cooperativo e interdependente, uma das
variaveis que o médico deve controlar consiste, justamente, no trabalho de
outros médicos, Isto limitaria a autonomia em funcdo da espera: por tercei-
ros. Por outro lado, amplia esta mesma autonomia técnica pelo maior con-
trole sobre seu objeto e maior poder de convencimento sobre os clientes.
O processo diagndstico-terapéutico depende, em termos ideais, da atuacdo
de cada medico, desencadeando-se uma circularidade. Em muitas especia-
lidades esta cooperacaéo e dependéncia sdo absolutas, mas em todas as
situagGes 0 recurso a exames complementares ou pareceres de outros es-
pecialistas objetiva aumentar o grau de certeza na conduta (o que serve
também a um tipo de conduta defensiva perante condicées de erro). Sendo
um processo destinado a controlar as incertezas na decisdo, esta
interdependéncia, em vez de limitar a autonomia técnica, amplia a
confiabilidade. A cooperacdo é, por outro lado, territério do conflito, do
contraditorio. As discordancias sao consideradas a partir de um pressupos-
to basico de que exista, como fundamento, alguma certeza a ser descober-
ta. A discordancia remete ao convencimento do outro. Como diz o
infectologista: “Casos de discordancia acontecem mais com os mais mocos
(...) O sujeito acha que sabe tudo, tipo tem que ser assim porque eu li! A
minha experiéncia é esta! Mas, quando vai amadurecendo mais, ficando
mais experiente, al VE que as variaveis sao muitas. Entado, normalmente.
tem até troca de idéias.”

A investigacao envolve articular protocolos e mapeamento por tentati-
vas sucessivas. Neste mapeamento, a intuicdo e a experiéncia so preponde
rantes. A Dusca do diagnostico é uma constante na pratica médica, mesm«
em situagoes extremas, como no CII. O diagnéstico, além de enquadra
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sinais em sindromes, consiste também em um diagndéstico de situacao do
individuo. Neste aspecto, o que € considerado por aleuém como doenca
pode passar despercebido a outros. O diagnodstico implica progndstico. E a
afirmacao do médico perante o doente e a familia.

O prognostico deve ser fundamentado na técnica cientifica, pelo que
representa de decisao mais sdlida e estruturada e, de certa forma, mais dura-
doura. O prognostico é feito, também, para uso interno da equipe médica. O
momento de sua comunicacao ao doente ou familiares evidencia, as vezes.
aspectos dramaticos da dimens4ao relacional deste trabalho. C prognéstico é,
na verdade, um momento da decisao diagndstico-terapéutica, que envolve.
muitas vezes, a abertura de linhas futuras de investigacao. A rotina modifica-
se de acordo com 0 tipo de prognéstico tracado. O. prognéstico serve para
fundamentar as decisdes éticas. Quest6es éticas perpassam toda a técnica,
como na decisao de proceder a investigac6es consideradas Uteis por crité-
110s; por exemplo, de. ordem econdmica. Os médicos efetuam calculos acer-
ca das vantagens oferecidas a seus pacientes em situacdes simples, que usu-
almente nao frequentam os grandes debates sobre a ética. Eis por que prog-
nostico, diagndostico e terapéutica sdo momentos indissociaveis da decisic
médica. Os juizos morais somam-se ao discernimento na composicao da
decisao. O momento progndstico € apresentado como momento da justifica-
tiva técnica, na medida em que resulta de opcGes anteriormente tomadas na
investigacao do caso ou aponta para linhas de investigacdes futuras, o prog-
nostico informa decishes éticas.

Outro aspecto de ordem subjetiva envolvido na decisado é o reconhe-
cimento do papel da experiéncia. A experiéncia acumulada é apresentada
pelo médico ora como resultado do acimulo de informac6es cientificas,
ora como decorréncia do contato prolongado com situacdes de decisdo. Os
relatos revelam que, ao ser confrontado com situacdes de decisao nas quais
Oo recurso a referéncias cientificas, como explicacao adequada, mostra-se
insuficiente, o médico recorre a experiéncia individual para justificar deci-
soes. Neste momento, reconhece o carater eminentemente técnico de sua
pratica. Mais que isto, certifica-se de que a ciéncia nao recobre integral-
mente a técnica. A imagem de técnica cientifica para os médicos prende-se
mais a consideracao de que atuariam como operadores diretos da ciéncia
frente a um objeto de acao concreta, e menos ao carater subjetivo da deci-
sao. Desta forma, tendem a separar a operacdo de valores, da operacdo de
referencias cientificas.
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Outra questao envolvida com a experiéncia técnica esta nos mecanis-
mos de transmissao de conhecimentos. A ciéncia implica concre-
ta ou abstrata de teorias ou paradigmas. A experiéncia técnica, pelo contra-
rio, SO pode ser transmitida parcialmente, pois depende de atributos indivi-
duais nao plenamente reprodutiveis. A experiéncia que influencia a decisio
resulta da pericia e das informacdes acumuladas por cada médico, sendo um
fator de diferenciacao profissional. Ser bom médico implica ser experiente.
Uma informagao cientifica ou técnica tem valor diferenciado conforme quem
as utilize. A execu¢ao técnica nao pertence 4 mesma ordem de execuc4o que
a reproducao de um experimento cientifico. A execucdo repetida de tarefas,
por exemplo, diz mais respeito ao adestramento individual, absorvido de
modo diferente por cada médico, do que a uma transmissao pura de saberes
cientificos. O simples conhecimento dos parametros cientificos nao é sufici-
ente para a pratica médica. Deve ser combinado a uma capacidade de execu-
¢ao técnica. Mesmo pata o pediatra ou clinico que nado realize manobras
cirurgicas ou métodos invasivos, a destreza manual é exigida para a realiza-
¢ao de exame fisico. Outro tipo de adestramento esta na capacidade de
dialogar com’o doente, para viabilizar uma anamnese. Ao contrario do arqui-
teto, que passa seu projeto para uma prancha, ou do engenheiro, que efetua
os calculos de uma constru¢ao para que outros a executem sob supervisio, o
meédico deve planejar e executar seu projeto.

Pelas caracteristicas apontadas, o resultado obtido € a medida de sua
exatidao. Esta exatidao pode ser até mesmo o reconhecimento da impossibi-
lidade de agir. Apesar da crescente incorpora¢gao tecnolégica que amplia as
opcdes de acao dos médicos, crescem as situacdes em que o recomendavel,
em termos teleologicos, passa a ser nao utilizar os recursos disponiveis. Toda
a rotina do CII, por exemplo, conforme a intensivista, baseia-se num calculo
prognostico de carater nitidamente conseqtiencialista. Termos como “fora de
possibilidades terapéuticas” e “nado reanimar” fazem parte do cotidiano —
semelhante 4 maxima hipocratica de “favorecer ou nao prejudicar”.

Acompanhar a evolucao de um paciente é necessario pelo carater pro-
visorio das adotadas. O acompanhamento ocorre de muitas manei-
ras € em situagdes bem diversas. O cliente de consultério, por exemplo, é
acompanhacdo por seu médico particular no sentido de té-lo como referéncia
e nao porque sofra de alguma doenga crénica ou em investigacao. No hospi-
tal, porém, O pressuposto € que o individuo esteja internado por necessida-
de, ou seja, sofra de um adoecimento especial. O fato de necessitar de acom-
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panhamento diario e o carater provisGrio das decisées adotadas nos fazem
pensar sobre o prdéprio conceito de diagnéstico.

O diagnostico é uma de clinico e anatomopatoldgico.
Acompanhar significa observar um desenvolvimento esperado do quadro
no sentido de decidir acerca de novas atitudes — como uma alta hospitalar
~ ou detectar uma situac¢do inesperada e assumir novas decisées. E justa-
mente no momento do acompanhamento que as referéncias da rotina, os
protocolos tendem a exaurir a potencialidade de dirigir decisdes. Os proto-
colos continuam valendo e sao utilizados como referéncia para novas deci-
soes, porem € por meio do acompanhamento que determinada estratégia
de acao ganha nitidez. A decisdo necessita de uma confirmacdo posterior e
continua, justamente por ser proviséria. Sao decisées instaveis, que contra-
dizem a necessidade que os médicos tém de demonstrar cetteza e seguran-
¢a, ainda mais porque muitas delas repercutem de modo doloroso sobre os
pacientes. Por serem decis6es sujeitas a reavaliacao continua, em nada se
assemelham a uma experiéncia cientifica, na qual o acompanhamento é
feito para assegurar as condicdes de experimentacao dentro dos parametros
rigidos estabelecidos. Os protocolos de deciséo em nada se assemelham,
portanto, aos roteiros de pesquisa.

Um dos recursos usualmente empregados na investigacdo sao os exa-
mes ditos complementares. Eles implicam uma objetivacao de partes orga-
micas, representando uma matematiza¢ao do real, aproximando-se de um
modelo cecisdrio idealmente almejado pelos médicos. Os exames, de modo
geral, definem parametros de normalidade, tendendo a um diagnéstico ime-
diato da situacao estudada, apesar da figura ‘indesejada’ do border line,
que obriga o retorno a questao da correlacao clinica. Em outros casos,
como em exames sorologicos para diagndstico de doeng¢as infecto-contagi-
Osas, SAO freqtientes os casos de certeza quase absoluta. Protocolos de
decisao devem ser tratados, portanto, pelo que tém de comum: o estabele-
cimento de normas de atua¢cao para tornar o processo decisério mais segu-
ro. Os médicos buscam, nos protocolos, decis6es imperativas, a suprema-
cia da norma em relacao ao caso. Buscam estreitar as fronteiras entre a
tecnica e a ciéncia. Esperam que o processo de objetivacaio das necessida-
des do individuo seja tao exato, que nao restem dtividas quanto as decisées
adotadas, entre as possiveis. Nao existem tais protocolos para todas as
doen¢as, a nao ser na forma ténue de diagndsticos sindrémicos, mas os
médicos confiam em que o tempo os multiplicara.
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Postulamos que estes protocolos tendem a assegurar alguma estabilida-
de decis6ria em certas 4reas e a abrir novos leques de decisao, que tendem
a exigir novos protocolos cada vez menos estaveis. Existe uma dinamica de
ampliacaio e reduc4o sucessivas de certezas. Postulamos ainda que, mesmo
em protocolos mais estaveis, como os estadiamentos tumorais e parametros
de terapia intensiva, esta estabilidade € provisOria, em fungao. das novas
informacdes cientificas e dos critérios nem sempre objetivos de selegao de
itens para a moldura decisdéria. Quando se caracteriza o sinal ‘febre’, houve
uma decisio anterior de tomada de temperatura, que foi precedida de uma
imposicao da rotina (medir a temperatura em pessoas doentes) ou de uma
suspeita quanto a alguma Visto desta forma, poderia ser argumen-
tado que a febre é um dado objetivo obtido por medi¢ao, nao exigindo maior
esforco para ser caracterizado.

Entretanto, a hist6ria da febre (seu tipo, freqliéncia, intensidade) re-
quer, para ser mais bem entendida, uma avaliacdo que ira definir sua classi-
ficacdo em modelos de decisao. Veja-se o caso do estadiamento de tumores
— definicdo de utilizados para escolher formas isoladas ou combina-
das de tratamento, que incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Muitas
vezes, a decis’o de operar depende da auséncia de metastases (dissemina-
c4o a distancia): Estas sio procuradas por meio de uma pesquisa Gnventario
de metastases). A deciséo de proceder deste modo, mesmo que existam
recursos tecnolégicos para isso, depende, muitas vezes, de um calculo sopre
custo e beneficio dos exames a serem solicitados. Esta situacado €é bem obser-
vada no relato do cirurgido toracico e representa um exemplo de como a
indicacao de operar um tumor pulmonar pode ser fruto de julgamentos bas-
tante subjetivos. No caso, um paciente portador de cancer de pulmao pode
ser considerado operdvel por todos os critérios protocolados. O cirurgiao
decide que nado vale a pena gastar recursos adicionais em cintigrafias Ossea,

hep4tica ou cerebral, necessarias a um inventario completo, pelas evidéncias
de auséncia de disseminacao do tumor. Em dado momento, um substituto
pediu os exames, que revelaram metastases, € O mesmo paciente tornou-se
inoperavel pela regra de nao se operar na presenca de qualquer tipo de
metdstase. As decisOes, mesmo nos protocolos mais rigidos, dependem de.
escolhas entre muitos caminhos possiveis.

Outro aspecto est4 em que a propria validade do protocolo € provisoria em
virtude das experiéncias e informacGes cientificas, que determinam modifica-
cOes constantes. A incorporacdo tecnolégica modifica os protocolos, alterando a
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cadeia de decisGes pela abertura de novos leques de decisdo. A inovac4o pro-
movida pelos médicos pode estar articulada a este processo, mas nao depende
exciusivamente dele. Trata-se da situagdo na qual o médico escolhe caminhos
distintos do preconizado e demonstra resultados favoraveis, podendo levar ao
estabelecimento de novo protocolo. Este fato nao é incomum, como assinalam
Os relatos. Assim, um novo protocolo pode resultar do desrespeito ao anterior: A
presenc¢a dla arte e do subjetivo pode, pois, ser muito vantajosa cientificamente.

Com relacao aos exames laboratoriais, cabem também alguns argumentos.
Ao dizerem “nds nao mudamos em funcdo do laboratério!”, muitos entrevistados
apenas explicitam o predominio do discernimento clinico. O diagnéstico
laboratorial quanto a presen¢ga de um microorganismo em determinado material
organico € uma reproducao das condicdes de experimentac4o cientifica. As téc-
nicas de isolamento de microorganismos se assemelham as da pesquisa bioldgi-
ca. Quando o médico privilegia a clinica, expressa o carater pragmatico pelo
qual sua técnica incorpora as referéncias cientificas e assim o fara a todo instante.
Os médicos admitem o que chamam de “tratamento empirico”, ou seja, decisées
adotadas com uma pequena cobertura de exames complementares ‘ou de infor-
macgdes mais completas. Sao claramente improvisos técnicos. Improvisar é uma
constante em medicina. O fato de improvisos levarem, com freqtiéncia, a resul-
tados satisfatorios mostra ser este um mecanismo efetivo de tomada de decisdes.
Improviso ampatado em casuisticas ou a elas referido por analogia de situacdes
— essa. parece ser a melhor forma de compreender a ‘improvisacao’. O caso
tipico geralmente consiste no tipo de doenca mais comumente observada. Desta
forma, como existe uma tipicidade e regularidade nos casos, a rotina exploratoria
acaba por ter pontos de contato com a prépria rotina de trabalho do médico, que
é quebrada pelo contato com a diversidade. O surgimento de um caso atipico faz
com que o médico altere nao apenas as etapas de investigacao, como também
sua propria rotina de trabalho. E o momento de recorrer a outros colegas, a
estudos, a novos exames etc. Para um caso tipico, procedimentos tipicos. Mas
como identificar o caso tipico? O fato de muitos casos seguirem determinados
padrées de regularidade leva o médico a pensar a sua atividade como algo
frequentemente rotineiro, mas fadado a quebra das regularidades.

Como exemplitica o obstetra:
se uma paciente com pré-eclampsia se internar com mais de 34 sema-
nas, a conduta é intervir [fazer o parto cesareano]. Se nao for isso, a
conduta € observadora. Mas existem casos mais extremos do que es-
ses do protocolo. Por exemplo, a pré-maturidade intensa. Digamos
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que a coisa comece, fica mais dificil se a complicacdo for com menos
de 30 semanas, com mais do que isso de idade gestacional fica um
pouco mais tranquila. A hipertensio com menos de 30 semanas pode
levar a uma insuficiéncia renal. Se pretendo chegar a 30, 32 semanas,
€ a gestacao esta com 26, sera que o rim agiienta ou nefrologista
vai checando (..) ele diz se da para agiientar mais. Por outro lado, nés
vamos checando o bem-estar do feto; avaliando se ele vai ter condi-
goes de aguentar essas semanas. Porque, as vezes, ele esta tio mal
agora, que nem adianta tentar prolongar essa gravidez, ele vai morrer
no meio do caminho ou vai ficar tao mal que nao ter4 chance de
sobrevida.

A tecnica e o erro

Se a medicina é€ um saber técnico articulado, mas nado exclusivamente
recoberto pela ciéncia; se o discernimento do médico é a principal ferra-
menta de decisao; por fim, se a pratica médica caracteriza-se por uma
experimentacao continua que, de acordo com os resultados que se acumu-
lam, gera conhecimento para o médico, entao o nao-acerto € possibilidade
inscrita na propria acdo, e o erro, parte indissociavel-da técnica. Existe um
tipo de erro, grosseiro, que corresponde a falta absoluta de qualificagao
técnica. Outra situacdo de erro grosseiro seria decorrente dos valores €tico-
morais de determinado médico. No entanto, tais situac6es, caso fossem
colocadas em evidéncia para uma discussio, certamente teriam como res-
posta que os problemas decorrentes de tais erros seriam contornados pela
atuacao dos conselhos profissionais.

Vamos atentar, entretanto, para um tipo de erro cristalizado no resulta-
do insatisfatorio, decorrente das insuficiéncias e ambigttidades da técnica e do
processo decisério. Pensemos no erro que se materializa em um resultado
considerado insatisfat6rio pelo médico e/ou paciente. Trata-se do tipo de
erro praticado por médico bem treinado, comprometido eticamente com seu
trabalho e em situacdes em que a técnica disponivel se mostra, freqiientemente,
suficiente para a obtencao de bons resultados. O discernimento individual
do médico conduz a acertos e a erros, pela escolha entre atitudes possiveis.
Negar que exista tal tipo de erro seria negar que haja algum acerto na pratica
médica. Mas a propria caracterizaca4o do que seja sucesso Ou insucesso sera,
também, um juizo de dificil objetivacéo. Ao tomarem decis6es, os médicos
trilham uma fronteira onde, muitas vezes, sdo obrigados a adotar decisoes
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que poderiam ter sido diferentes, sem op¢a’o imperativa. Alguns admitem
isto mais claramente que outros, Ao considerarmos o erro como inerente a
‘boa pratica médica’, afirmamos que os médicos freqientemente langam mao
de uma representacao do erro, sempre sé visto como fruto de desvios €ticos
ou incompeténcia técnica, para afirmar o carater cientifico de sua pratica.
Quando se aponta para um erro estrutural, afirma-se a dimensdo extracientilica
d a  p r a t i c a .  |

Surge aqui um papel adicional para as rotinas e as protocolos de deci-
sfio: justificar os insucessos que os préprios médicos percebem nao controla-
rem plenamente. O resultado imediato deste recurso defensivo € o amparo
constantemente buscado nos exames complementares. Para o médico, o re-
curso a essa objetivacio significa método de investigagao e instrumento de
didlogo com seus pacientes e com o conjunto da sociedade. A centraliza¢ao
da decisio. nos médicos implica sua responsabilizagao perante a sociedade.
Por isso eles sio ambiguos quanto 4 capacidade de leigos avaliarem seus
procedimentos. Por saberem da amplitude dos conhecimentos cientificos
necessarios 4 decisio e, também, dos atributos individuais ai envolvidos,
tendem a reforcar a tese da assimetria insuperavel na relacao com Os pacien-
tes. Percebem, entretanto, os erros de seus pares, tornados anOnimos nos
relatos. Outros sao simpaticos a que Outros profissionais, intelectualmente
capazes, déem alguma contribuicao para o controle da pratica,. Mesmo freco-
nhecendo como freatientes os erros, os médicos apontam a auséncia de
punicdes como uma regra e, mais ainda, a propria dificuldade, a seu ver, em
proceder a elas. Nos relatos estudados, apesar de afirmarem a necessidade
da auto-regulacio, percebem que a medicina pode ganhar maior legitimida-
de social caso os mecanismos de controle sejam aperfeigoados

Técnica e poder institucional

O hospital assim como as grandes organizacoes representam. espacos
institucionais de disputas de poder e status. Existem conexoes externas que
influenciam a de interesses. No entanto, atentemos ao modo como
a técnica serve aos médicos em seus conflitos mais imediatos no hospital. No
processo de trabalho atual, a incorporacao de determinada tecnologia provo-
ca rearranjos imediatos nas rotinas. A aquisicao e O acessa a novos equipa-
mentos decorrem de decisées da direcao do hospital.
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Um tipo de conflito previsivel refere-se ao padrao tecnolégico conside-
tado necessario. No hospital, os médicos constituem os principais demandantes
por tais recursos. O maximo de tecnologia demandada € o observado nas
revistas cientificas ou meios de comunicacaio de massa. O minimo
cotresponde a um nivel abaixo do qual -atividades ja consagradas devem
cessar. Claro esta que tais. limites sio absttatos, porém os médicos conside-
fam a incorporacao de tecnologia um processo continuo, vinculado 2 idéia
de progresso. Demandar novos recursos faz parte do cotidiano dos médicos.
Pela insercao especial que estes possuem junto A organizacao, utilizam-se de
argumentos tecnicos e cientificos para fazer valer seus pleitos. Como as me-
diacoes institucionais s4o miiltiplas em termos de poder e necessidades, a
tendéncia em um hospital sera de assimetria entre os diferentes servicos no
acesso as novas tecnologias. Assim, dois aspectos sobressaem: a telac4o es-
pecial de demandantes que os médicos possuém no hospital, dirigindo seu
proprio trabalho, e a regra da distribuicio desigual dos recursos, Os conflitos
institucionais mostram-se constantes.

A técnica e suas referéncias cientificas constituem os mecanismos prin-
cipais de argumentacao, em termos ptblicos, no Aambito dos conflitos
institucionais. Em hospitais financiados pelos governos, como no caso dos
universitarios, os médicos devem reportar-se ao bém piiblico, trazer as
determinac6es ‘externas’ para o Ambito do trabalho, de modo a viabilizar
seus interesses.

AO promoverem rearranjos em suas rotinas em funcdo de novas
tecnologias, os médicos tendem a efetuar uma apropriacdo privada das pro- |
prias condi¢des tecnoldgicas de atuacdo. Quando definem interesses diante
de determinada rotina e conseguem efetiva-los, eles dominam, em carater -
individual, uma parcela do processo coletivo de trabalho. Além disso, muitos
dos recursos conquistados representam uma ampliacaio da capacidade de
‘olhar’ o corpo humano de modo mais préximo ao da anatomopatologia. O
diagnostico por imagens inscreve-se neste contexto. Por meio destes recur-
SOS, a propria cirurgia aproxima-se da clinica. Cada vez sao efetuadas menos
cirurgias exploratorias em carater eletivo. A cirurgia e a clinica possuem hoje
interfaces e que deixaram para tras o antigo conflito entre
mentalidades. Como a cirurgia se direciona cada vez mais para um ‘alvo’
geralmente observado anteriorrhente na investigac4o Clinica, estes campos
tornaram-se muito proximos. A investigacao clinica por meio dos recursos
endoscépicos ‘invadiu’ o interior do corpo humano, uma antiga atribuicdio
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exclusiva dos cirurgides. Da mesma forma, os cirurgides executam cada vez
mais procedimentos de investigac4o clinica, como a retirada de ganglios para
classificar neoplasias. A aproximacao entre clinica e cirurgia é evidente pelos
relatos obtidos no hospital universitario.

A convivéncia do médico com o trabalho hospitalar € antiga, mas oO
dado novo esta na forma como estas instituicdes sao hoje dirigidas. Os anti-
gos hospitais de caridade ou de isolamento cederam lugar as empresas hos-
pitalares e aos hospitais ptiblicos. No caso dos empreendimentos que agre-
eam e reproduzem capital, os médicos sao obrigados a lidar com a logica
gerencial de de lucro dos proprietarios destas unidades. Em rela-
c4io aos hospitais publicos, devem se relacionar com a légica das politicas
ptiblicas. Em todos os casos, 0 ponto comum esta no fato de que os médicos,
em vez de dirigirem servicos ou enfermarias de modo imperial, passam a
lidar com interlocutores com poder de deciséo sobre itens necessarios a
realizacao de sua pratica.

No caso do hospital, o trabalho médico depende dos insumos, da poli-
tica de recursos humanos e de distribuicio de espaco fisico. A autonomia
técnica do trabalho médico enfrenta os ditames da subordinacao hierarquica.
No entanto, esta relativa perda de autonomia do médico € compensada pela
ampliacao de sua capacidade de interven¢ao sobre seus pacientes. Como sao
os médicos que decidem quem deve ser internado, onde, por quanto tempo
e que recursos tecnolégicos sao consumidos, eles também sao responsaveis
por viabilizar.a instituigdo a qual estao vinculados.

Vejamos certos mecanismos de aquisicao de equipamentos. Estas com-
pras costumam ser desencadeadas por informagoes que compoem um qua-
dro de necessidades. Os equipamentos e as tecnologias em geral sao difun-
didos pelos meios de comunicacdo, revistas cientificas, especialistas ou qual- |
quer meio acessivel aos médicos sob a forma de propaganda. No entanto,
para que uma informac¢ao genérica se transforme em tecnologia incorporada,
é necessario um processo decisério. A deciséo administrativa esta a cargo da
direcao do hospital, que, idealmente, deve ouvir os especialistas mais direta-
mente envolvidos com cada assunto e correlacionar necessidades com dispo-
nibilidade de recursos financeiros e de pessoal qualificado.

Por tras deste processo burocratico pode-se observar um mecanismo de
geracao de consensos voltado para viabilizar determinada aquisicao. Este
processo conta com a decisiva participagcao do médico. Sabemos que ele €
um tipo.de profissional que, mesmo sem ser proprietario (em uma empresa
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privada) ou portador de piiblica (em um hospital governamen-
tal), influi decisivamente no processo decisério burocratico dz instituicdo, O
sistema de compras envolve o corpo médico desde a definicio da necessida-
ue at€ sua concretizagao. Uma direcio administrativa pode efetuar compras
de equipamentos por iniciativa propria, porém, agindo assim, expde-se ao
de decis6es injustificadas, pela auséncia de consulta aos médicos, redu-
zindo sua base de legitimidade. Mesmo em um empreendimento. privado,
qualquer investimento em tecnologia deve responder a uma demanda local,
ou entao sua incorporacao deve ser feita juntamente com a admissio de
NOVOS médicos.

4 participacao dos médicos na definicao de invéstimentos no hospital
decorre de sua funcao como usuarios dos equipamentos adquiridos. Esta
peculiaridade fortalece a ac4o aut6noma dos médicos frente a hierarquia
gerencial, chegando, em determinadas situacg6es, a caracterizar uma ‘co-ges-
tao’ no plano administrativo, As. chefias de servicos realizam, em carater
Olicial, o papel de representantes de um coletivo de médicos frente A direc4o
do hospital. Os relatos por nos recolhidos sao bastante claros na descricao de
situagGes que vao desde a reivindicacao da compra de determinado antibio-
tico ate a-aquisicao de sofisticados aparelhos. Estes canais de representacao
servem de base para a disputa de poder e status entre os proprios médicos
ou servicos. Como demandantes e usuarios imediatos dos recursos tecnolégi-
COs, a interlocug¢ao de seus interesses com a hierarquia gerencial é feita com
base nas referéncias técnico-cientificas. Trata-se de produzir discursos com-
petentes cliante de seus pares e administradores.

_ Na relagao com a estrutura administrativa, o médico atua como auditor
tecnico e como usuario. Divide com o paciente o papel de consumidor. No
papel de consumidor de tecnologias, viabiliza a realizacao financeira destes
produtos, define a qualidade por meio de seu nivel de satisfacdo e delimita
seu campo de aplicacao, Obviamente,'o médico é também susceptivel as
estrategias de construgao de demandas desenvolvidas pelos produtores de
equipamentos, insumos e sistemas. Isto, no entanto, nao enfraquece seu
papel decisorio ao final do processo. Na dindmica da disputa pelos recursos
escassos, cada médico utiliza uma estratégia de convencimento em torno de
seus interesses. A decisao institucional torna-se bastante complexa perante
tantos tomadores de decisao. A diregao do hospital busca reduzir o espectro
de contlitos por meio do estabelecimento de normas, formacdo de comissées
t€cnicas e parametros de entre outros. As possibilidades de aquisi-



cao de novas tecnologias sao, entretanto, muito amplas. O critério da justifi-
cativa tecnica nao sera suficiente para a centralizada plenamente
facional. Assim, relagdes intra-institucionais sao politizadas em aleum nivel.

mao é de estranhar, perante este arranjo decis6rio, que os relatos apon-
komt © aparente enfraquecimento da estrutura hierarquica. Dizemos ‘aparen-
te’, porque a propria mencaio dos médicos a algumas decisdes da direcdo.
que consideram arbitrarias, atesta a preservacao de sua influéncia: a direcdo
existe € € reconhecida, Dizemos ‘aparente’ também porque a iniciativa do

20 dia-a-dia do hospital € inerente ao seu trabalho, e nao algo‘disfuncional’.

ASSEN, 9° contlito basico que envolve a autonomia dos médicos pode ser
recolocado de modo mais complexo. A nosso ver, trés fatores contribuem na
definigao da autonomia dos médicos neste plano hierarquico: a independéncia
tecnica; a autonomia de um médico como limitadora da autonomia dos. de-
mais; € as deficiéncias organizacionais do hospital. Como diz a intensivista:

AO mesmo tempo, temos e n4o temos muita autonomia dentro dos
Aqui no CTI, eu fago .o que quero. Abro leito, fecho leito,

ninguem esta me incomodando. Mas, também, se eu ou qualquer um
dos médicos, com todo o.embasamento cientifico, inchisive anexando
a cultura com antibiograma, pedirmos um: antibistico adequado, niio
conseguimos. O fornecimento de antibidticos e de todos os medica-
memtos mais Caros € rigidamente regulado pela direcao. Entio, é umaautonomia relativa.

Procuramos demonstrar que, por tras de uma aparente quebra dos meca-
aise de coercao no hospital, existe uma dindmica institucional muito parti- -
cular. O que limita a autonomia é a racionalidade burocratica, e sim uma
dinamica de autonomias e a racionalidade do trabalho coletivo relativamente

| as condiges concretas de trabalho, o que nao é percebido como tal pelos
meédicos. No conflito intra-institucional, um médico é mais limitado em sua
autonomia pela agao de outro médico do que pela coercHo administrativa.

Consideracées finais

Concluimos afirmando a preservacao da autonomia técnica dos médicos
ERTS a dois grandes fatores racionalizadores: a ciéncia e a geréncia
organizacional. As relacGes entre técnica e ciéncia foram consideradas com
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maior atencao neste estudo. Em resumo, trata-se de designar os médicos como
intérpretes oficiais e treinados das inovacdes cientificas e de suas rotinas diante
da sociedade e de seus clientes em particular. As certezas e as rotinas
estabelecidas servem de guia fundamental para a tomada de decisao. Porém a
singularidade do individuo e de seu adoecer, associada aos fatores peculiares a
cada médico (estoques de experiéncia, valores, status, empenho), impdoe me-
diacdes conforme cada situacao, que limitam a plena reducdo da pratica médi-
ca aos fundamentos-de certeza e reprodutibilidade inerentes a ciéncia.

Quanto ao poderoso movimento de controle sobre a autonomia técnica
desencadeado pelas organizacOes empresariais e instituicdOes publicas, ca-
bem alguns comentarios adicionais. Certamente, o estabelecimento de pa-
drdes de conduta e normas de decisao funciona como restricio a uma auto-
nomia plena. As instituicdes ptiblicas (em do direcionamento mais
adequado de recursos as clientelas) e privadas (na adaptacao das estruturas
de custos as estratégias de preservacao de margens de lucro) praticam a
parametrizacao do exercicio da medicina e confiam em suas agéncias e de-
partamentos de controle para atingir seus objetivos. .O resultado perante a
autonomia dos médicos esta em evitar que esta se manifeste de modo abso-
luto. Mas isto nao é novidade. Historicamente, a integracao deste trabalho a
reproducao social relativiza a autonomia. A dependéncia dos médicos em
relacao aos resultados de suas decisdes e o exercicio de escolhas da parte
dos clientes ja funcionavam como limitadores da autonomia. Quanto a lidar
com rotinas e parametros, este € um componente antigo e intrinseco a prati-
ca dos clinicos e cirurgides. Nascida da experiéncia profissional e da casuistica
de cada médico, a rotina como solo seguro para a tomada de decisdes prece-
de em muito as iniciativas de controle hoje praticadas e sempre contribuiu
para assegurar ao médico a independéncia e a autoridade para lidar com a
transposicao destes parametros ao caso em particular. Logo, falamos de uma

autonomia sempre relativa e com intensidade variavel conforme a divisao e
criacao de novas praticas em medicina.

Quando muitos acreditam na possibilidade de a decisao médica ser, no
seu essencial, decomposta em suas partes e avaliada por mecanismos
gerenciais, parecem desconsiderar o niicleo deste trabalho. A pratica médica
destituida de uma forte autonomia sera de baixa qualidade ou nao podera ser
mais definida pelo que conhecemos como medicina.

Alguns argumentos podem ser levantados nestas considera¢cdes finais
a titulo de reflexoes futuras. As fronteiras da. medicina tém-se ampliado
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com muita velocidade, encurtando as distancias entre clinica e cirurgia:
entre hospital, ambulatério e domicilio; entre experiéncias laboratoriais e
aplicagao clinica. As areas da medicina que se mostram mais control4veis
por mecanismos gerenciais tornam-se a sua face menos nobre e socialmen-
te visivel, na medida em que possam ser executadas por técnicos de quali-
ticagao menos abrangente. O tratamento das doencas crdnicas, a aplicacao
das descobertas na imunogenética, os transplantes e a da cirur-
gia a clinica e ao diagndstico por imagens, a terapia intensiva e o enfrenta-
mento das viroses emergentes sao exemplos de fronteiras mais visiveis da
medicina neste final de século. Os médicos continuam afirmados neste
processo, como intérpretes privilegiados e fomentadores das descobertas
cientificas. Continuam sendo os que viabilizam os negécios, prescrevendo
remeédios, pedindo exames e internando ou dando alta a seus pacientes.
Muitos perdem status e reduzem-se a cumpridores de ordens da burocracia
publica e privada, mas tais segmentacdes podem ser identificadas com o
proprio periodo hipocratico sem que a imagem social do médico deixe de
ser a de um tomador de decis6es.

Estas considerag6es nao visam a diminuir a importancia das medidas de
controle sobre.a pratica dos médicos. Ao contratrio, reconhecer a impossibili-
dade do controle técnico pleno significa apontar para os riscos desta ativida-
de. Com interesses também prdprios Csingulares’) e legitimidade cientifica e
social, como reduzir os efeitos deletérios apresentados pela inevitabilidade
da autonomia médica? Listas de transplantes, honorarios, consumo incontro-
lado de recursos individuais e coletivos, acesso 4 privacidade dos clientes e
a elaboracao de suas utopias, esperancas ou desilusées. Sado quest6es de
extrema relevancia ética. Nao achamos que uma exagerada confianca no
controle gerencial da pratica seja um bom caminho para atingir o nticleo dos
problemas designados. O estimulo as praticas institucionais que envolvem
profissionais, clientes, politicos, empresdrios, meios de comunicacao oferece
possibilidades de consensos capazes de dar conta, no cotidiano, da ampla
variedade de problemas nao previstos — os dominantes nas relacdes entre os
meédicos e os clientes ou usuarios de seus servicos. Trata-se de revalorizar a
antiga sentenca de Canguilhem (1990) — a clinica como um espaco de acor-
dos. Mas isto fica para outro momento. Por ora, ficamos na interpretacdo.
Propor solucdées € bem mais dificil.



À  c i ê n c i a  e  s e u s  i m b a s s e s

“Este artigo atualiza o estudo Trabalho médico: ciência, arte e ação na conforma-
ção da técnica (Ribeiro, 1995). Reflete discussões contínuas com a professora Lilia
Blima Schraiber. Suas valiosas contribuições e os pontos de contato são apontados
20 longo do texto, embora ela não deva ser responsabilizada pelas opiniões aqui
contidas. Foram essenciais as entrevistas efetuadas com os médicos e o empenho
destes para produzir um bom material para reflexões. Em número de seis, incluí-
ram um infectologista, uma pneumonologista, uma intensivista, um cirurgião torácico,

um cardiologista pediátrico e um obstetra,
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