
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
Feyerabend/Lakatos: "adeus à razão" ou construção de uma nova racionalidade? 

 
Anna Carolina Krebs Pereira Regner 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PORTOCARRERO, V., org. Filosofia, história e sociologia das ciências I: abordagens 
contemporâneas [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. 272 p. ISBN: 85-85676-02-7. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



Fey erabend/Lakatos: 
"adeus à razão" ou construção de 

uma nova racionalidade? 

Anna Carolina Krebs Pereira Regner 

1. INTRODUÇÃO 

ALCANCE EPISTEMOLÓGICO DA HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS: 

O QUESTIONAMENTO DA "RACIONALIDADE" 

Um traço distintivo de recentes análises do conhecimento científico - dentre 
as quais encontram-se as de Paul Feyerabend e Imre Lakatos - reside no pa

pel substantivo atribuído à história das ciências para a compreensão da natureza 
e desenvolvimento deste conhecimento. A história das ciências deixa de ser um 
recurso meramente ilustrativo e passa a ter um sentido propriamente epistemoló
gico. Não se trata, contudo, de uma busca ingênua do referencial histórico, que 
o supusesse erigido independentemente dos condicionantes impostos pela inter
rogação do epistemólogo. Trata-se de uma história que instrui em sendo instruí
da - seja na condição de uma "reconstrução racional", como o diz Lakatos (La
katos, 1987a), seja na de uma "estória contada", como o contrapõe Feyera¬ 
bend1 . Em ambos os casos, vale a paráfrase de Kant2 feita por Lakatos: "A Filoso
fia da ciência sem a história da ciência é vazia; a História da ciência sem a filoso
fia da ciência é cega" (Lakatos, 1987a:11). Feyerabend refere-se a este mútuo re-
metimento da reflexão filosófica e do material histórico em termos da necessária 
combinação do argumento abstrato com o malho da história: " O argumento abs¬ 

1 Referindo-se à transição da ciência aristotélica à ciência moderna, ocorrida nos séculos XV e XVI, 

Feyerabend diz que: "Meu propósito não é, entretanto, o de oferecer uma versão acadêmica e sim o de 

contar um conto de fadas, que talvez venha a se transformar, algum dia, em versão acadêmica e que se 

mostra mais realista e mais completa do que o conto de fadas insinuado por Lakatos e sua máfia" 

Feyerabend 1977:314-315). 

2 "Pensamentos sem conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas" (Kant, 1974:57). 



trato é imprescindível porque imprime sentido à nossa reflexão. A história, entre
tanto, é também imprescindível, ao menos no atual estágio da filosofia, porque 
dá força a nossos argumentos". (Feyerabend, 1977:244) 

O questionamento da "racionalidade" - condição para as demais indagações 
- a que somos levados pelas análises que buscam "um ponto de ataque no material 
histórico", a usar uma expressão de Feyerabend (1977:262), é testemunho da agu
çada profundidade epistemológica de tais análises. A primeira constatação de fundo 
a ser feita é que remetem à discussão de uma racionalidade contextualizada - como 
faculdade e elementos ("razões") por esta produzidos ou arrolados, perfazendo a ratio 
ou o padrão de racionalidade da situação explicativa - ainda que os critérios para se 
entender esta contextualização nem sempre sejam os mesmos 3. É sob o prisma de 
sua contribuição a esta discussão que serão a seguir examinadas as análises da ciên
cia empreendidas por Paul Feyerabend e por Imre Lakatos. Suas posições conflitam? 
Aparentemente, sim. Enquanto Feyerabend explicitamente propõe-se a atacar uma 
posição racionalista (Feyerabend, 1977), Lakatos propõe-se a substituir a versão in
gênua do racionalismo crítico popperiano por uma sofisticada (Lakatos, 1979) e, as
sim, coloca-se numa trilha racionalista, ainda que de "princípios de racionalidade ra
dicalmente diferentes" (Lakatos, 1979:139). Contudo, um adentramento em suas 
posições pode fazer-nos recuar de uma resposta tão simples e imediata e perguntar 
o que, afinal, está em jogo. É uma crítica ao proceder por "razões" enquanto tal, ou 
à sua tradicional delimitação? 

2. A PROPOSTA "RACIONALISTA" DE LAKATOS 

Lakatos propõe a metodologia dos programas de pesquisa, demarcadora 
de sua visão do que seja ciência, como culminância de um processo de sucessi
vas teorias da racionalidade com seus modelos de conhecimento científico cor-
porificados em quesitos metodológicos e encerrando códigos de honestidade 
científica (Lakatos, 1979) 4. Contra o ideal "justificacionista" - intelectualista (a 
priorismo) e empirista (indutivismo) - da racionalidade clássica, com um modelo 
de conhecimento científico em termos de conhecimento "provado", permitindo a 
aceitação apenas daquelas proposições provadas ou inferidas (dedutiva/indutiva
mente) de proposições provadas, Lakatos assinala que valeu a crítica cética, com o 

3 Exemplos para tais diferenciações ou, mesmo, divergências, encontram-se nas discussões acerca das 
diferentes ênfases e exclusões/inclusões a serem postas na história "interna" ou na "externa", na di
mensão "objetiva" de "epistemologias" ou "racionalidades regionalizadas" e na função e caráter 
"subjetivo" ou "objetivo" dos valores das "comunidades" que produzem o saber científico. 

4 Desde um ponto de vista lógico e epistemológico, classifica estas teorias em dois grupos principais: 
metodologias justificcicionistas e pragmático-convencionalistas (Lakatos, 1987a). 



saldo de que "todas as teorias são igualmente indemonstráveis". Contra o ideal 
reformado do "neojustificacionismo" (como o do empirismo lógico) de um 
conhecimento "provável" e de uma honestidade a exigir a especificação da 
probabilidade de qualquer hipótese à luz da evidência empírica disponível, va
leu a crítica de Popper, segundo a qual "todas as teorias são igualmente impro
váveis" (Lakatos, 1979 e 1987a) 5. 

Popper especifica um novo conjunto de decisões metodológicas, o do falsea¬ 
cionismo, em cujos termos uma teoria é científica - distinta de uma teoria da metafí
sica, lógica ou matemática - apenas se falseável em contraste com um "enunciado 
básico fatual" (estabelecido como tal por convenção) e se capaz de predizer fatos 
novos e inesperados. De acordo com suas concepções epistemológicas (Popper, 
1975 a e b), retratadas em seu método da discussão crítica (racional) de teorias, o co
nhecimento progride por conjeturas e refutações, atendendo aos seguintes pa
drões de cientificidade: formulação clara de um problema; invenção de uma teoria 
que procura resolvê-lo e que seja falseável, embora não tenha sido ainda falseada 
(ou de teorias que concorram para tanto); discussão crítica desta(s) teoria(s), centrada 
na tentativa de seu falseamento, com elaboração e refino de testes críticos (experi
mentos cruciais); afastamento definitivo da teoria falseada, gerando um novo proble
ma; invenção de uma nova teoria que preserve as conseqüências aceitáveis da ante
rior, corrija seus erros e faça predições novas, exibindo, deste modo, "um con
teúdo crescente (excedente)"; no caso de teorias concorrentes que ainda não te
nham sido falseadas, apesar do insistente refinamento de testes críticos (experi
mentos cruciais) a que sejam igualmente submetidas, será preferível ("melhor", 
num dado tempo) aquela que tiver maior grau de corroboração (esteja "mais 
próxima à verdade") e que, sendo falseada, gere problemas mais interessantes, o 
que aponta, novamente, à teoria com maior abrangência de conteúdo. Em con
seqüência, será contrário a seu código de honra propor teorias que não sejam 
falseáveis ou hipóteses ad hoc (Lakatos, 1987a). Segundo a sua ontologia dos "3 
mundos" - "mundo 1", dos objetos físicos; "mundo 2", dos estados da consciên
cia subjetiva; "mundo 3", das descrições objetivas, dos argumentos, das teorias 
com seus conteúdos objetivos - , o conhecimento científico pertence à esfera 
do "conhecimento objetivo", correspondente ao "mundo 3". 

5 Em especial, em Lakatos, 1979:113-115 e 149-150 e em Lakatos, 1987a:13 e 19. Lakatos também 
enaltece a crítica ao indutivismo feita por Pierre Duhem, destacado entre os convencionalistas. (Laka
tos, 1987a:57). Inscrevendo Popper no âmbito do "convencionalismo revolucionário", Lakatos ressal
ta igualmente sua crítica ao ideal convencionalista de simplicidade intuitiva. 



Lakatos vê sua proposta na trilha do racionalismo popperiano, substituindo o 
problema dos fundamentos pelo do crescimento crítico-falível do conhecimento 
científico (Lakatos, 1979), atento à questão de seu crescimento contínuo e avaliando 
as teorias pelo seu conteúdo objetivo (Lakatos, 1979), ao invés de ater-se a questões 
subjetivas, de natureza sociopsicológica (Lakatos, 1979 e 1987a). Segundo ele, a 
ruptura formulada por Popper entre conhecimento objetivo ("mundo 3") e suas dis
torções refletidas nas mentes individuais ("mundo 2") "abriu o caminho para minha 
demarcação entre história interna e externa" (Lakatos, 1987a:24-5). Contudo, con
tra o que seria o falseacionismo ingênuo presente na análise feita por Popper6, mos
tra que o ideal de um conhecimento "conclusivamente refutável" também revela-se 
insustentável, sendo questionáveis as distinções em que se apoia, tal como "observa¬ 
cional/teórico", sua doutrina da prova observacional ou experimental, supondo que 
proposições "derivem-se" de fatos, e seu critério de cientificidade das teorias em ter
mos de "refutabilidade" (x tenacidade) fatual. Mesmo o ideal de "conhecimento fal¬ 
seável" vê-se atingido, face às dificuldades que cercam o estabelecimento dos crité
rios para demarcação de "problemático/não-problemático" (todas as explicações su
põem um fundo "não-problemático", isto é, que não é trazido à discussão e encon
tra-se implícito em nível das teorias de observação, determinado por "teorias inter
pretativas", que fornecem a evidência para as "teorias explicativas"), à impossibilida
de de testar severamente a cláusula ceteris paribus e à legitimidade lógica e empírica 
de um processo de apelação, em que seja questionado o "fundo não-problemático" 
(Lakatos, 1979)7. As decisões metodológicas do falseacionismo ingênuo não passam 
pelo teste da história das ciências - "falseamentos célebres", ou se revelam clara
mente irracionais, ou se apóiam em princípios de racionalidade radicalmente dife
rentes (Lakatos, 1979). 

Optando pela segunda alternativa, Lakatos defende a idéia de uma racio
nalidade não instantânea, historicamente (re)construída, revelada em sua meto
dologia dos programas de pesquisa, a favor de um falseacionismo metodológico 
sofisticado. Do convencionalismo, toma a liberdade racional de aceitar por con
venção não apenas enunciados fatuais espaço-temporalmente singulares, mas 
teorias espaço-temporalmente universais (Lakatos, 1987a), dispensando estrata
gemas convencionalistas para a proteção de qualquer tipo de enunciado, dado 

6 Todavia, sua avaliação da lógica da descoberta científica de Popper e, assim, de seus débitos para 
com ela, não é de todo clara. Lakatos (1979) vê aí fundidas duas posições diferentes: a de um fal

seacionismo metodológico ingênuo, alvo de suas críticas, e a de uma versão mais sofisticada deste 
falseacionismo, que Lakatos apresentará em sua própria posição. Entretanto, admite que "Popper nun
ca fez uma distinção nítida entre o falseacionismo ingênuo e o sofisticado" e que "o verdadeiro Popper 
nunca abandonou suas primeiras (ingênuas) regras de falseamento" (Lakatos, 1979:224-225). 

7 Em especial, em Lakatos, 1979 :118-124; 155-156. 



que todos tornam-se problemáticos. Considerando o caráter histórico e complexo 

do falseamento e a possibilidade da ciência crescer sem refutações, reduz os ele

mentos convencionalistas do falseacionismo ingênuo, contidos no estabelecimento 

de qual seja o conjunto (distinto) dos "enunciados básicos" (que inclui os "falseado¬ 

res potenciais") e de quais sejam os enunciados singulares "não-falseáveis"; de quais 

sejam as regras para a rejeição da evidência, para a não proteção contra o falsea

mento e para a rejeição de teorias que não possam ter "falseadores potenciais" (La

katos, 1979). Mesmo que não possam ser eliminadas convenções quanto à "base 

empírica", estas podem, segundo Lakatos, ser melhoradas (podem ser trazidas à 

controvérsia racional, a um exame das razões para sua adoção)8. 

Os critérios de avaliação que propõe referem-se antes a séries de teorias es

truturadas num programa, dotado de um núcleo, que inclui o componente metafísi

co, a idéia diretora e "irrefutável" que o caracteriza e move, desenvolvido através de 

suas heurísticas positiva e negativa. A heurística negativa estabelece que caminhos 

devem ser evitados, visando a preservação do núcleo - estabelece a formação de 

um "cinto de proteção", pela articulação e/ou invenção de hipóteses auxiliares; redi¬ 

rige o modus tollens ao "cinto de proteção", procedendo a ajustes ou à substituição 

total do "cinto". A heurística positiva diz respeito à política de pesquisa a ser seguida 

- sugestões sobre como modificar e sofisticar o "cinto" refutável, incluindo a constru

ção e complexificação de uma "cadeia de modelos" sucessivos, sendo esperada e 

antecipada a existência de "refutações", bem como a estratégia para digeri-las. São 

as "verificações" (e não as "refutações") que mantêm o programa, a ser avaliado em 

função da transferência progressiva de problemas. À luz deste critério, uma série de 

teorias é progressiva, quando teórica e empiricamente progressiva; teoricamente pro

gressiva, quando cada nova teoria tem algum excesso de conteúdo empírico (prediz 

fatos novos, em relaço à sua predecessora); empiricamente progressiva, quando par

te do conteúdo empírico for corroborado; degenerativa, quando não for progressiva. 

A aceitabilidade de um programa requer que exiba, pelo menos, transferência teori

camente progressiva de problemas. Programas são rejeitados por outros programas, 

com os quais competem, em vista de sua força heurística - capacidade para produ

zir fatos novos, explicar refutações no decorrer do crescimento e, quando possí

vel, estimular a matemática (Lakatos, 1979). 

8 Lakatos acusa Popper de nunca ter oferecido uma teoria de crítica racional das convenções metodoló
gicas consistentes (Lakatos, 1987a). Consentindo num processo de apelação, o problema deixa de ser 
o da substituição de uma teoria refutada por fatos, mas o da resolução de incompatibilidades entre teo
rias intimamente associadas, "interpretativa" e "explicativa". Substituindo a exigência de "refutabili¬ 
dade" pela de "transferência progressiva de problemas", como veremos a seguir, fica eliminada a de
cisão de rejeitar teorias que não possam ter "falseadores potenciais"; uma teoria sintaticamente meta
física (irrefutável) pode produzir uma "transferência progressiva de problemas" (Lakatos, 1979). 



Tais avaliações, entretanto, não são instantâneas, nem de aplicação me
cânica 9. Tanto a novidade de uma proposição fatual como as avaliações de casos 
"corroboradores" e "falseadores" são sempre retrospectivas e a evidência contrá
ria a uma teoria será sempre corroboradora de outra. Incompatibilidades geral
mente surgem com a expansão dos modelos: "Não se trata de propormos uma 
teoria e a Natureza poder gritar NÃO; trata-se de propormos um emaranhado 
de teorias e a Natureza poder gritar INCOMPATÍVEIS" (Lakatos, 1979:159). E "al
guns dos maiores programas de investigação científica progrediram sobre fundamen
tos inconsistentes" (Lakatos, 1987a:52). Ao longo do processo, uma experiência 
pode, de início, ser um enigma de rotina, tornar-se uma quase "experiência crucial" 
e retornar a um enigma de rotina, e a "experiência crucial" pode transformar-se de 
uma derrota numa vitória. Programas podem superar fases degenerativas - a guerra 
só está perdida para um programa se, após um esforço sustentado, não se verifica 
reabilitação. A engenhosidade humana e a legitimidade de um "processo de apela
ção" podem reverter a sua condição1 0. Assim, o código de honestidade científica es
tabelecido pela metodologia dos programas de pesquisa de Lakatos recomenda a 
modéstia: "nem a prova de inconsistência por parte do lógico, nem o veredito de 
anomalia por parte do cientista experimental podem anular um programa de pesquisa 
de um só golpe. Só se pode ser adivinho depois do acontecido" e "as razões das par
tes rivais devem ser lembradas sempre e publicamente expostas" (Lakatos, 
1987a:30). 

Atendida a regra metametodológica de que uma teoria da racionalidade 
científica deverá concordar com os "juízos de valor básicos da elite científica" 1 1, 
as diferentes teorias da racionalidade poderão ser criticamente comparadas, à luz 
das reconstruções racionais da ciência a que dão lugar, fruto das diferentes de
marcações que estabelecem entre o normativo-interno (esfera lógico-epistemoló¬ 
gica), em cujos termos o historiador reconstrói a história interna 1 2, omitindo 

9 Em uma nota de pé de página, defendendo-se de crítica que lhe é feita por Kuhn e Feyerabend, Laka
tos apela à necessidade - de resto presente, segundo ele, em todas as metodologias - de nos valermos 
do "senso comum" (isto é, de juízos de casos particulares que não se fazem segundo regras mecâni
cas, mas que apenas seguem princípios que deixam algum Spielraum)" para aplicação das regras (La
katos, 1987a:p. 36-37, nota 58). 

10 "A direção da ciência é determinada principalmente pela imaginaço criativa humana e não pelo uni
verso de fatos que nos cercam. A imaginação criativa tem probabilidades de encontrar uma nova evi
dência corroboradora até para o programa mais "absurdo", se a busca for convenientemente orientada. 
Essa busca de uma nova evidência corroboradora é perfeitamente permissível" (Lakatos, 1979:p. 
233). 

11 Lakatos admite que o código universal de leis do filósofo possa contradizer a autoridade da elite cien
tífica na aplicação de seus juízos em situações tais como a de uma tradição que se encontre estagnada 
ou de formação de uma tradição inaceitável (Lakatos, 1987a:p. 71). 

12 Privilegiada por Lakatos (1987:11) como a que oferece uma explicação racional do desenvolvimento 
do conhecimento objetivo. 



"tudo o que seja irracional à luz de sua teoria da racionalidade" (Lakatos, 
1987a:40), e o empírico-exíerno (esfera sociopsicológica). Diz Lakatos: 

A idéia básica de tal crítica é que todas as metodologias fun
cionam como teorias (ou programas de investigaço) historio¬ 
gráfícas (ou meta-históricas) e podem ser criticadas, critican¬ 
do-se as reconstruções históricas racionais a que conduzem" 
(Lakatos, 1987a:45-46). 

Quando aparece uma teoria da racionalidade melhor, a 
história interna pode ampliar-se e reclamar terreno à histó
ria externa. (Lakatos, 1987a:66). 

Aplicando, em um nível metametodológico, os critérios de avaliação pro
postos pela metodologia dos programas de pesquisa, Lakatos ressalta que, en
quanto as demais teorias da racionalidade examinadas revelam-se historicamente 
falseadas — mesmo a popperiana, em que pese a superioridade das suas recons
truções (Lakatos, 1987a) — , a sua satisfaz o requisito de um programa de inves
tigação historiográfica "progressivo", com a crescente descoberta de fatos históri
cos novos, ampliando a racionalidade da história da ciência 1 3 , mostrando como 
perfeitamente racionais desenvolvimentos tidos como irracionais até pela teoria 
de Popper 1 4. Certamente, persistem anomalias nas suas reconstruções. Mas é 
parte da racionalidade de sua própria teoria que não se deva ou possa explicar 
toda a história como racional, pois "a história da ciência é sempre mais rica do 
que sua reconstrução racional" (Lakatos, 1987a:38); que a história interna não 
seja, "exatamente, uma seleção de fatos metodologicamente interpretados: pode 
ser, em certas ocasiões, uma versão radicalmente modificada dos mesmos" (La
katos, 1987a:p.40) e que deva ser complementada com a história externa. Fiel 
ao princípio de que uma História da Ciência sem uma filosofia da ciência é cega e 
uma Filosofia da Ciência sem a história da ciência é vazia, a metodologia que pro
põe "especifica métodos para que o filósofo da ciência aprenda do historiador 
da ciência e vice-versa", trazendo uma nova racionalidade, divergindo tanto dos 
que supõem "que os standards científicos gerais são imutáveis e que a razão 
pode descobri-los a priori, como daqueles que pensam que a luz da razão ilumi
na apenas casos particulares". (Lakatos, 1987a:71) 

Sumarizando, a racionalidade de Lakatos define-se nos padrões de sua "lógi
ca da descoberta científica", cujo estabelecimento supõe, na esteira da "tradição" 

13 Privilegiada por Lakatos (1987a: 11) como a que oferece uma explicação racional do desenvolvimento 
do conhecimento objetivo. 

14 "Onde Kuhn e Feyerabend vêem mudanças irracionais, eu predigo que o historiador poderá provar 
que houve mudança racional" (Lakatos, 1987a:64). 



racionalista: (a) uma intrínseca racionalidade da ciência, e, assim, a possibilidade de 

reconstruí-la e de avaliá-la quanto aos resultados encontrados, atribuídos ao seu 

operar através de razões objetivas, enquanto relações lógicas e determinações empíri

cas referentes ao "conteúdo" exibido por teorias e programas, legitimamente alega

das a favor da aceitabilidade destes; (b) a contraposição destas razões objetivas à 

subjetividade dos fatores de natureza sociopsicológica15. Racional restringe-se, assim, 

ao que Lakatos chama de história interna e cuja esfera busca ampliar, em detrimento 

da "irracionalidade" da esfera da história externa. Diferentemente, porém, das abor

dagens tradicionais, a nova racionalidade de Lakatos é construída ao longo de um 

processo histórico, do qual fazem parte inconsistências (ainda que "temporárias"), refu¬ 

tações, corroborações, a transformação de refutações em corroborações e vice-versa, 

um núcleo condutor metafísico e onde joga papel central a imaginação criativa, sem 

uma metodologia de caráter prescritivo: "minha 'metodologia' (...) apenas avalia teorias 

ou programas de investigação completamente elaborados, mas não se propõe a acon

selhar o cientista sobre como chegar a teorias adequadas, nem sobre qual de dois pro

gramas rivais deveria continuar empregando" (Lakatos, 1987b: 145). Embora permita-

lhe julgar as decisões tomadas pelos cientistas17, admite, contrariamente a Popper, que 

eles freqüentem e racionalmente ignorem contra-exemplos, apeguem-se dogmatica

mente a um programa, mesmo estagnado, operem enxertos com fundamentos incom

patíveis; seria irracional tanto louvar o anarquismo como virtude e defender malforma

ções depois de encerrada a fase progressiva de um programa, quanto sustá-lo até resol

ver incompatibilidades (Lakatos, 1979). 

A flexibilidade dos padrões lakatianos, que permite abranger um amplo 

elenco de comportamentos, tornando-os "racionais", dá margem, porém, a cer

tos questionamentos. Kuhn, Feyerabend e Musgrave (e também Richard Hall) cri

ticam-lhe a ausência de um critério que permita claramente estabelecer quando 

um programa deixa de ser progressivo e toma-se estagnado1 8, quando deixa de 

ser racional apegar-se a ele, dado que um programa em degeneração "pode", 

em princípio, "sempre" recuperar-se. A resposta que Lakatos oferece tangencia o 

problema mas não dirime - acusa Feyerabend e Kuhn de confundirem a avalia

15 Contudo, Lakatos refere-se a uma "razão racional" (1979:172). Admitiria ele uma razão "não-racional"? 
16 Além de sua presença como núcleo condutor do programa, o componente metafísico impõe-se na for

ma de um princípio extrametodológico que possa transformar a ciência de mero jogo (conjunto de tá
ticas brilhantes e céticas) em exercício epistemologicamente racional, em "aventura falível, mais sé
ria, de aproximação à Verdade do Universo" (Lakatos, 1987 a:31). 

17 "Qualquer coisa que façam, posso julgá-los: posso dizer se progrediram ou não" (Lakatos, 
1987 b: 152). 

18 Lakatos dedica a esta objeção de Kuhn e Feyerabend e à sua resposta uma nota extensa (1987 a:36-37). Para 
mais detalhes sobre as objeções de Hall, ver Hall, 1987 e a resposta de Lakatos em Lakatos, 1987b: 156. 



ção metodológica de um programa com sua heurística firme. Serve, contudo, 

para discutir alguns pontos desta metodologia. Esclarece em que sentido sua ra

cionalidade tem a ver com padrões de honestidade intelectual - é possível aderir-

se racionalmente a um programa estagnado e mesmo vencido, mas não se deve 

negar publicamente sua informação: 

É perfeitamente racional jogar com risco; o que é irracional 
"(desonesto)" é enganar-se a si mesmo sobre tal risco. O ante
rior não equivale, como poderia parecer, a uma autorização 
para aqueles que aderem a um programa estagnado. Pois or
dinariamente podem fazê-lo apenas privadamente. Os edito
res de revistas científicas recusariam a publicação de seus arti
gos (...). Além disto, as instituições financiadoras da investiga
ção negariam o dinheiro (Lakatos, 1987a:36). 

Nesta elucidação, deixa entrever em que medida sua metodologia abre espa
ço para que, "desde um ponto de vista prático", como dirá Feyerabend 
(Feyerabend, 1977, cap.XVI), seus padrões ganhem força coercitiva sobre o 
como agir do cientista, evitando que se crie aquela aparência considerada por 
Lakatos como "não autorizada". 

Lakatos parece, de algum modo, minimizar tal intromissão da coerção 
prática em seus padrões de racionalidade, dizendo não defender que aquelas de
cisões institucionais sejam incontrovertíveis e destacando o papel do senso co
mum na aplicação das regras de metodologias não-mecânicas a casos particula
res. Com isto, porém, dá lugar à acusação, feita por Feyerabend, de valer-se de 
ambigüidades semânticas, trabalhando com distintos conceitos de racionalidade, 
passando do liberalismo, em princípio, da racionalidade da metodologia dos pro
gramas de pesquisa ao conservadorismo, em princípio, da racionalidade do senso 
comum, sem avisar ao leitor (Feyerabend, 1977, cap.XVI). Em qualquer caso, 
posto que (a) a racionalidade de Lakatos pretende aplicar-se à avaliação de 
programas já existentes e de decisões que foram tomadas pelos cientistas em 
sua adesão ou não aos mesmos, dependendo desta adesão o desenvolvimen
to sem o qual um programa não poderá ser julgado progressivo, estagnado ou 
degenerado, e que (b) esta decisão está sujeita a pressões institucionais psico
lógicas e sociológicas e a crenças do "senso comum", fatores que pertence
riam à história externa, à esfera subjetiva, irracional, (c) como ficam as distin
ções entre história interna/história externa, objetivo/subjetivo e a alegada ra
cionalidade da mudança científica? 



No que concerne à primeira, Kuhn (1987) alega que os critérios de Laka
tos violentam o uso geral, restringindo a história interna a apenas uma parte do 
que usualmente se compreende sob este âmbito 1 9, excluindo fatores que interfe
rem na escolha, produção e defesa de uma dada teoria e colocando o método me¬ 
tametodológico que apregoa em risco de reduzir-se a uma tautologia. Resumindo 
sua crítica, diz que "o que Lakatos concebe como história não é história, mas filoso
fia que inventa exemplos" (Kuhn,1987:89), o filósofo só aprendendo dela o que 
nela previamente introduza20. Hall, por sua vez (Kuhn,1987:115), critica a visualiza
ção de uma linha divisória suficientemente precisa entre história da ciência interna e 
externa, cujo traçado dependeria do conhecimento de "pelo menos o conjunto total 
das crenças do cientista em questão" . 

A referência aos juízos básicos de valor da elite científica (com os quais 
devem concordar as reconstruções racionais constitutivas da história interna) 
também enseja considerações críticas. Feyerabend examina os particulares 
dados históricos selecionados por Lakatos e o modo como privilegia os juízos 
que perfazem o "saber científico geral" pós-século XVII (Feyerabend, 1977, 
cap.XVI). Estes juízos não seriam tão uniformes e raramente se prenderiam a 
boas razões. A reconstrução racional de um determinado programa refletiria 
antes a "ideologia profissional daquele domínio 2 1 , oculta sob o alegado "sa
ber científico geral", requerendo este, para seu exame nos termos das razões de 
Lakatos, a reconstrução da "disciplina correta" (e não de programas isolada
mente) e a discussão da ideologia profissional científica frente a outras ideolo
gias profissionais, bem como da ideologia da ciência moderna frente à da ciên¬ 

cia aristotélica para compreendermos a "mudança" ocorrida22 . Segundo Feyera¬ 

19 Usualmente, lembra Kuhn, a história interna "centra-se primária ou exclusivamente sobre as ativida
des profissionais dos membros de uma comunidade científica particular" e a externa "considera as re
lações entre tais comunidades científicas e o resto da cultura" (1987:85). 

20 Esta crítica, contudo, deve ser tomada com uma certa reserva. Lakatos admite que a história como um 
todo é mais rica que a "história interna" e que a maior ou menor capacidade de uma filosofia normati
va cumprir com o papel a que se propõe pode ser medida em termos da maior ou menor "racionaliza
ção" que permita operar na história como um todo. Já Kant dizia que "a razão só vê o que ela mesma 
produz segundo seu projeto" (Kant, 1974:p. 11). 

21 Por exemplo, a maioria dos cientistas os aceita curvando-se à autoridade dos colegas especialistas. Ao 
ver de Feyerabend, Lakatos está consciente desta dificuldade e para tanto admite aquelas situações em 
que o estatuto do filósofo deverá impôr-se ao juízo da comunidade científica. 

22 Conforme destaca Feyerabend (Feyerabend, 1977, cap. XVI), a ciência aristotélica tinha seus juízos 
consistentes com o estatuto filosófico (da filosofia aristotélica), condição apregoada por Lakatos como 
orientadora em períodos de dificuldades especiais. No embate entre aristotélicos e modernos, os pri
meiros estavam se saindo bem, enquanto os modernos viram-se às voltas com problemas, como será 
referido adiante, no seu estudo do caso de Galileu. 



bend, Lakatos não se ocupa com estas tarefas, que revelariam a "função da pro
paganda, do preconceito, da ocultação e de outros procedimentos irracionais 
na gradual resolução de problemas. Todos estes são fatores 'externos', no esque
ma de Lakatos". (Feyerabend, 1977:314) 

Kuhn, de sua parte, ressalta que as referências de Lakatos a "informação 
pública" e "código de honra" sugerem ser a eleição de teorias antes uma ativida
de de valores que de regras comunitárias. E, sendo os juízos básicos de valor juí
zos da comunidade científica, a condição de racionalidade admitida por Lakatos 
parece vir ao encontro da racionalidade advogada por Kuhn e que Lakatos cha
ma de "psicologia das multidões" (Lakatos, 1979:221): 

O comportamento científico, tomado em seu conjunto, é o 
melhor exemplo que possuímos de racionalidade. A opinião 
do que seja racional depende, de modo significativo, (...) do 
que sejam considerados aspectos essenciais do comportamen
to científico. (...) se (...) o desenvolvimento da ciência depende 
essencialmente do comportamento que previamente designa
mos como racional, então dever-se-ia concluir não que a ciên
cia seja irracional, mas que nossa noção de racionalidade ne
cessita ser revisada a todo o momento (Kuhn, 1987:91). 

Por fim, cabe observar que Lakatos assume a distinção objetivo/ subjetivo nos 

termos em que a apresenta, sem discuti-la. O que faz com que razões lógicas e empíri

cas, atinentes a "conteúdos" de teorias, pertençam ao primeiro e fatores sociopsicológi¬ 

cos ao segundo? O que, a rigor, os distingue, de sorte que ao primeiro cabe associar a 

racionalidade e não ao segundo? O que faz do primeiro, e não do segundo, fonte de 

respostas legítimas à questão: por que foi esta teoria aceita (ou rejeitada)? Critérios como 

"consistência lógica", "graus de corroboração" teriam o caráter de boas razões, se não 

fossem assim valorizados por indivíduos, comunidades e se não tivessem "eficácia 

material", a usar uma expressão de Feyerabend (1977, cap. I e 1987, Ciência 

como arte), em seu comportamento? 

3. A CRÍTICA DE FEYERABEND AO "RACIONALISMO" 

Em sua crítica, Feyerabend identifica o racionalismo com uma tradição 
que nasceu na Grécia e inicialmente "substituiu os conceitos ricos e dependentes 
da situação, próprios da épica primitiva, por umas poucas idéias abstratas e inde
pendentes da situação", gerando, numa segunda etapa, "estórias especiais, logo 
chamadas de 'provas' ou 'argumentos', cuja trama não é imposta aos caracteres 
principais, mas 'segue-se de' sua natureza." Desenvolveu-se, assim, igualmente, a 



idéia de que "são as próprias coisas que produzem a estória e a dizem', objetivamente', 
isto é, independentemente das opiniões e das compulsões históricas." A pressão con
junta destes dois desenvolvimentos afiançou "o critério de que o conhecimento é úni
co - de que existe apenas uma estória aceitável: a 'verdade' - abstrato, independente 
da situação ('objetivo') e baseado em argumento" (Feyerabend, 1987:9). Endereça sua 
crítica, em especial, ao desenvolvimento mais recente desta tradição, ao racionalismo 
crítico de Popper, estendendo-a ao racionalismo de Lakatos, na sua versão conservado
ra. Sob este enfoque, podemos entender a razão criticada por Feyerabend como a fa
culdade pela qual os padrões de tal tradição se exercem, traduzindo-se em obediência 
a regras fixas e a padrões imutáveis, estabelecendo e submetendo-se a algo como "o" 
método, concentrado nas seguintes regras: 1. Só aceitar hipóteses que se ajustem a teo
rias confirmadas ou corroboradas e 2. Eliminar hipóteses que não se ajustem a fatos bem 
estabelecidos, expressando, segundo Feyerabend, a "essência do empirismo" e do in¬ 
dutivismo (Feyerabend, 1977, caps. I e II) 2 3 . 

Em tal modo de conceber, o elenco do que cabe considerar razões daqui
lo que é estabelecido ou arrolado pela razão (faculdade) ao contar aquela estória 
ou desenvolver aquele 'argumento', restringe-se ao que vem circunscrito pela ob
servância daquelas regras. Opõem-se a fatores "não-justificados" (pela 'prova', 
pelo 'argumento'), tanto "subjetivos" quanto "circunstanciais", dependentes do 
contexto em que se constitui a elaboração e defesa de uma dada teoria e que fo
gem ao escopo daquelas regras fixas, com o qual se associaria o desiderate de ob
jetividade. Ao criticar a eficácia de tais regras para dar conta da condução da ciên
cia, Feyerabend igualmente critica a eficácia do proceder por "razões" para tal 
fim. De modo similar, critica a racionalidade, enquanto marca característica da
quela tradição e a teoria estática da racionalidade a que esta concepção dá lugar: 

E como regras e padrões são usualmente tomados como 
constituintes da 'racionalidade', infiro que episódios famo
sos na ciência, admirados por cientistas, filósofos do mesmo 
modo que por pessoas comuns, não foram 'racionais', não 
ocorreram de uma maneira 'racional', a 'razão' não foi a 
força motora por detrás dos mesmos e eles não foram julga
dos 'racionalmente' (Feyerabend, 1978:14). 

23 Assim, em que pesem as críticas de Popper ao indutivismo, podemos ver que compartilha o empirismo 
deste, ao tomar a experiência como "o" árbitro para a aceitabilidade (via "falseamento") de nossas 
teorias. Deste modo, podemos entender que Feyerabend chame o procedimento que se oponha àquelas 
regras e aos preceitos do próprio racionalismo crítico de contra-indução. 



Desacredita, assim, a imponência de uma teoria da ciência que aponte a tais padrões e 

regras e se pretenda autorizada por alguma teoria da racionalidade do fazer científico 

(Feyerabend, 1987), com crítica explícita a seu enfoque estático: "a idéia de um método 

estático ou de uma teoria estática da racionalidade funda-se numa concepção demasiado 

ingênua do homem e de sua circunstância social" (Feyerabend, 1977:34)24. 

Embora parta de uma discussão da racionalidade enquanto embutida na ques

tão da análise da ciência, projeta seu exame na perspectiva de uma rede de pressupos

tos epistemológicos, ontológicos, antropológicos e pedagógicos, que excedem a pauta 

metodológica de Lakatos. Vê o mundo que desejamos explorar como uma entidade 

em grande parte desconhecida; a ciência construída em seu acesso como um modo 

de conceber esta entidade, de dar-lhe sentido, admitindo que a coisa e a compreensão 

de uma idéia correta dessa coisa "são, muitas vezes, partes de um único e indivisível 

processo" (Feyerabend, 1977:32), não havendo "fatos nus", estando sempre sujeitos à 

"contaminação" fisiológica e histórico-cultural da evidência (Feyerabend, 1977, cap.V), 

tomando a História como um labirinto de interações, e propondo que a educação 

científica de seus atores seja conciliada com uma "atitude humanista", libertadora, de 

vida completa e gratificante, junto à "tentativa correspondente de descobrir os segredos 

da natureza e do homem" (Feyerabend, 1977:p.22). Esta rede de pressupostos faz-se 

presente na concepção de conhecimento que Feyerabend oferece: 

O conhecimento (...) não é um gradual aproximar-se da verda
de. É, antes, um oceano de alternativas mutuamente incompa
tíveis (e, talvez, até mesmo incomensuráveis), onde cada teoria 
singular, cada conto de fadas, cada mito que seja parte do todo 
força as demais partes a manterem articulação maior, fazendo 
com que todas concorram, através deste processo de competi
ção, para o desenvolvimento de nossa consciência. Nada é ja
mais definitivo, nenhuma forma de ver pode ser omitida de 
uma explicação abrangente (...) (Feyerabend, 1977:40-41), 

refletindo-se na sua análise da ciência: 

a história da ciência se faz porção inseparável da própria 
ciência - essencial para seu posterior desenvolvimento, assim 

24 O texto de Contra o Método que serviu de guia para o presente capítulo é aquele com o qual nosso lei

tor encontra-se mais familiarizado, publicado em nosso meio pela editora Livraria Francisco Alves. 

Trata-se de uma tradução da edição inglesa de Against Method publicada em 1975. Para a presente 

edição de Filosofia, Sociologia e História das Ciências I, foram introduzidas revisões no texto origi

nal deste capítulo, incorporando as alterações ou elucidações mais significativas trazidas pelas edições 

inglesas de Against Method de 1988 e 1993. A de 1988 foi editada em língua portuguesa pela Relógio 

D'Água, Lisboa, 1993. 



como para emprestar conteúdo às teorias que encerra em qual
quer momento dado. (...) A tarefa do cientista não é mais a de 
'buscar a verdade' ou a de 'louvar a Deus'ou a de 'sistematizar 
observações' ou a de 'aperfeiçoar previsões'. Esses são apenas 
efeitos colaterais de uma atividade para a qual a sua atenção se 
dirige diretamente e que é 'tornar forte o argumento fraco', tal 
como disse o sofista, para, desse modo, garantir o movimento 
do todo (Feyerabend, 1977:40-41). 

Diferentemente de Lakatos, Feyerabend não pretende fornecer uma nova 
metodologia ou uma nova teoria da racionalidade. Seu objetivo é convencer o 
leitor de que "todas as metodologias, mesmo as mais óbvias, têm limitações" 
(Feyerabend, 1977:43), mostrando a razoabilidade, ainda que não exclusivida
de, da contra-indução, ou seja, das contra-regras (opostas às regras do raciona¬ 
lismo): 1. Introduzir hipóteses que conflitem com teorias confirmadas ou 
corroboradas e 2. Introduzir hipóteses que não se ajustem a fatos bem estabe
lecidos. Caso não possamos resistir à tentação de buscar um princípio (meta¬ 
metodológico) que seja aplicável a todas as situações (ou contextos), concede 
que o único seria o princípio tudo vale (Feyerabend, 1977, cap. I ) 2 5 . 

Feyerabend identifica sua posição a favor de uma metodologia pluralista com 
o que chama de anarquismo epistemológico, que diz diferir tanto do ceticismo quan
to do anarquismo político (religioso). Ao anarquista epistemológico, não lhe é indiferente 
um ou outro enunciado e desejará, talvez, defender certa forma de vida combatida pelo 
anarquista político ou religioso, mantendo ou alterando seus objetivos e estratégias, na de
pendência do argumento, do tédio, de uma experiência de conversão ou de outros fatores 
de ordem emocional e de força persuasiva, não se recusando a examinar qualquer con
cepção, admitindo que, por trás do mundo tal como descrito pela ciência, possa ocultar-se 
uma realidade mais profunda, ou que as percepções possam ser dispostas de diferentes 
maneiras e que a escolha de uma particular disposição "correspondente à realidade" não 
será mais "racional" ou "objetiva" que outra (Feyerabend, 1977, cap. XVI). 

25 Não cabe, aqui, a crítica de que este princípio seria autodestrutivo, uma vez que, entendido como um me¬ 
taprincípio, poderia compreender sob si o princípio nem tudo vale como princípio de ordem inferior, ati¬ 
nente a um particular contexto, ao passo que tudo vale seria o único princípio que se aplicaria a todos os 
contextos.Cabe ressaltar que a análise feita por Feyerabend, com a crítica que elabora contra o "raciona¬ 
lismo" não depende da prévia aceitação desse ou de qualquer outro princípio que fosse universalmente vá
lido, não pretendendo uma nova "teoria da ciência" ou da "racionalidade". No prefácio à segunda edição 
inglesa de Against Method, reproduzido na terceira edição, Feyerabend diz (1993:7): (...) 'tudo vale' não é 
um princípio que eu defendo - não penso que princípios possam ser usados e frutiferamente discutidos 
fora da situação concreta de pesquisa que se espera que eles afetem - mas a aterrorizada exclamação de 
um racionalista que olha mais de perto a história. Lendo as muitas críticas exaustivas, sérias e completa
mente desorientadas que recebi após a publicação da 1a edição inglesa, freqüentemente me lembro de mi
nhas trocas com Imre, o quanto ambos teríamos rido se fôssemos capazes de ler essas efusões juntos. 



Antes que um ideário, o anarquismo epistemológico é uma atitude refletida na 
própria estratégia utilizada por Feyerabend em sua defesa e na crítica ao racionalismo, 
desenvolvida em duas frentes que se completam e mutuamente se suportam. De um 
lado, Feyerabend busca implodir a posição do adversário. Lutando em seu campo e 
com as suas armas, mostra "a irracionalidade do racionalismo", uma vez que suas regras, 
levadas às suas últimas conseqüências, dentro da própria esfera lógica e epistemológica 
em que se alicerçam, tornam-se autodestrutivas, inviabilizam o alcance de seus objetivos 
e conflitam com os fundamentos que as suportam 26. Dada a "contaminação" histórica e 
fisiológica da evidência - admitida mesmo para as posições racionalistas como as de 
Popper e de Lakatos - , a condição de coerência encerrada na regra 1 impede a explora
ção da evidência, alimenta uma visão conformista e dogmática, de preservação do status 
quo e supõe uma autonomia da própria experiência frente à teoria, enquanto "a" medi
da para seu conteúdo empírico (Feyerabend, 1977, cap. III). A regra 2, por sua vez, se 
observada, diz Feyerabend que nos deixaria sem qualquer teoria, dado o desacordo tanto 
quantitativo como qualitativo que toda a teoria exibe com relação aos fatos de seu domí
nio. Para avaliar tais discordâncias, bem como permitir a exploração da evidência, escavan
do as ideologias subjacentes (Feyerabend, 1977, cap. V), e a discussão crítica de teorias, 
torna-se indispensável o trabalho com alternativas teóricas conflitantes - "não podemos 
descobrir o mundo a partir de dentro. Há necessidade de um padrão externo de crítica: 
precisamos de um conjunto de pressupostos alternativos" (Feyerabend, 1977:42). 

De outro lado, Feyerabend mostra a "razoabilidade do irracionalismo", viabi
lizando o progresso da ciência, em qualquer uma das acepções que lhe seja empres
tada (Feyerabend, 1977, cap.ll), enquanto suas contra-regras são necessárias à ex¬ 
ploraço da evidência e discussão crítica pretendidas pelas regras do racionalismo e 
mostram-se "corroboradas" pela práxis científica, tal como pode ser visto no seu estudo 

de caso27 sobre a defesa da doutrina copernicana e introdução de uma nova física por 
Galileu (Feyerabend, 1977, caps. VI-XIII). Seu estudo revela como a nova teoria, a de 
Copérnico, admitindo o movimento da Terra, conflitava com teoria e fatos aceitos e 
bem estabelecidos - a aristotélica, com uma sólida epistemologia e ontologia, e sua 
bem-sucedida administração do senso comum, provendo-lhe o requerido suporte empí
rico. A estratégia para a defesa da nova visão demandou a substituição do padrão senso
rial e lingüístico-conceitual vigente, atingindo diferentes estratos da experiência, desde 
uma nova teoria da sensação (que deveria ser acompanhada de "razão") e da percep
ção (com o uso de um "sentido superior" - o telescópio), até uma nova concepção do 
movimento e da própria experiência. Consistiu em, primeiro, garantir-lhe espaço, com 
um movimento inicial de recuo, evitando o confronto direto com a teoria aristotélica e 

26 O passatempo favorito do anarquista é "perturbar os racionalistas, descobrindo razões fortes para fun
damentar doutrinas desarrazoadas" (Feyerabend, 1977: p. 293). 

27 Procedimento coerente com sua recusa em oferecer uma nova teoria da ciência. 



neutralizando o apoio da evidência disponível, apelando não só a argumentos, 

mas à propaganda, a razões eventuais e procedimentos para os quais Galileu não 

dispunha de "boas razões", como o uso do telescópio. Posteriormente, os novos pa

drões orientaram a busca da evidência favorável ao novo sistema, com o desen

volvimento de hipóteses (ciências) auxiliares, novos instrumentos e procedimen

tos, ao qual serviram recursos "proibidos" pelas regras "do" método, como uso de 

adaptações ad hoc, afastamento da evidência contrária e privilégio à evidência 

corroboradora. 

Tais recursos e procedimentos ferem os ditames do racionalismo crítico, "a 

metodologia positivista mais liberal hoje existente" (Feyerabend, 1977:269). Feyera

bend contesta cada uma de suas regras metodológicas (Feyerabend, 1977, cap. XV). 

Alega que, freqüentemente, instituições, idéias e práticas desenvolvem-se a partir de 

atividades sem importância. A formulação clara do problema é parte daquele processo 

de mútua clarificação da coisa e da idéia correta da coisa. Comparte as críticas de Laka

tos a um princípio estrito de falseamento, a que este chama de falseamento ingênuo. 

Critica a exigência de conteúdo crescente (excedente) ou de crescimento empírico, 

atribuindo sua pretensa aferição a uma ilusão epistemológica: "o imaginado conteúdo 

das teorias anteriores (...) diminui e pode reduzir-se até o ponto de tornar-se menor 

que o imaginado conteúdo das novas ideologias" (Feyerabend, 1977:276-277), pois, 

"o aparato conceituai da teoria, que emerge lentamente, logo começa a definir seus 

próprios problemas, sendo esquecidos ou postos de lado como irrelevantes os proble

mas, os fatos, as observações anteriores" (Feyerabend, 1977:275), ou trazidos à esfera 

da nova teoria através de recursos ad hoc, redefinição de termos ou simples afirmação 

da decorrência de seu núcleo dos novos princípios básicos. 

A questão desta "ilusão epistemológica" leva à discussão da incomensura¬ 

bilidade de teorias 28, ou seja, de sua incomparabilidade, "pelo menos na medida 
em que estão em jogo os padrões mais familiares de comparação", notadamente 
os de comparação das classes de conseqüências (Feyerabend, 1979). A incomensurabi¬ 
lidade está estreitamente relacionada ao significado e depende do modo como sejam 
interpretadas as teorias científicas. Coloca-se para uma interpretação "realista", que 
concebe as teorias cientificas como pretendendo dizer algo sobre a constituição onto¬ 
lógica do mundo que tomam como objeto de investigação29. Feyerabend arrola três 
teses centrais a favor da incomensurabilidade: a existência de esquemas de pensamen
to incomensuráveis entre si, de estágios incomensuráveis no desenvolvimento da per¬ 

28 Este é um dos traços mais característicos da análise de Feyerabend e que o aproxima das considerações de 
Thomas Kuhn (1979), parecendo afastá-lo de Lakatos. 

29 Não se colocaria, por exemplo, para uma interpretação "instrumentalista", à luz da qual as teorias são 
instrumentos para fazer previsões acerca do comportamento de fenômenos (supondo uma linguagem 
comum de observação). 



cepção e do pensamento no indivíduo (reportando-se a Piaget), de princípios 
ontológicos condicionantes das ideologias subjacentes a culturas diversas que impe
dem, tornam sem sentido determinados sistemas conceituais e que agem à base das 
cosmovisões encerradas nas nossas teorias científicas. 

Sob este enfoque ontológico, partilha a concepção de Whorff acerca da 
linguagem, como "modeladora de eventos", trazendo classificações cosmológicas 
implícitas. A mera diferença conceitual não é suficiente para tornar duas teorias 
incomensuráveis. Para que isto ocorra, o uso de qualquer conceito de uma 
deve tornar inaplicáveis os conceitos da outra - que tem lugar quando estão em 
jogo teorias compreensivas, que abrigam diferentes fundamentos ontológicos: 
"Afinal, supõe-se que uma teoria abrangente envolva também uma ontologia 
com o propósito de delimitar o que existe e assim delimitar o âmbito dos fatos 
possíveis e possíveis interrogações" (Feyerabend, 1977:276). E, para empreender 
sua investigação semântica, Feyerabend propõe que se proceda como um antro
pólogo ao estudar a cosmologia de uma tribo, que aprende a linguagem e infor
ma-se dos hábitos sociais básicos; investiga as relações destes com outras ativida
des, mesmo as que pareçam irrelevantes; procura identificar as idéias-chave e, 
então, entendê-las, interiorizando-as, sem buscar "traduções" prematuras31; 
completado seu estudo com o conhecimento da sociedade nativa e de seu pró
prio desenvolvimento pessoal, pode estabelecer comparações entre, por exem
plo, o modo de pensar europeu e o nativo e decidir acerca da possibilidade de 
reproduzi-lo na linguagem ocidental (Feyerabend, 1977, cap. XVII). 

Embora Lakatos mantenha a exigência popperiana de crescimento empíri
co, na forma da transferência progressiva de problemas, não é simples estabelecer 
em que medida este exame da ilusão epistemológica do crescimento empírico e da 
questão da incomensurabilidade afasta a análise de Feyerabend da posição de Lakatos. 
De um lado, há uma comensurabilidade advogada por Lakatos - traço comum às pro
postas racionalistas - , estabelecida por padrões para avaliação da racionalidade da mu
dança científica, repercutindo na sua crítica à irracionalidade que atribui às visões de 
Kuhn e de Feyerabend acerca da mudança científica. De outro, o teor de suas críticas 
ao falseamento popperiano, bem como a admissão de que cada programa tem seu nú
cleo (metafísico) condutor, o que sugere uma delimitação própria de fatos, problemas e 
padrões de soluções, abandonam o curso tradicional da abordagem da comensuração. 
Se o crescimento empírico exigido por Lakatos for avaliado na perspectiva das transfor¬ 

30 Feyerabend, em nota de pé-de-página (1981:154), diz que Kuhn ocasionalmente descuida deste ponto. 
31 Feyerabend refere-se igualmente à aprendizagem da língua materna pela criança, ou mesmo ao seu 

aprendizado de outras línguas, não se processando via "tradução", e pergunta-se, então, por que os 
adultos também não poderiam aprender ou penetrar em novas teorias científicas sem supor sua tradu
ção ("comensuração") com outras teorias já conhecidas. 



mações internas a cada programa, perde a conotação de uma comparação de cu
nho popperiano centrada na refutabilidade de programas submetidos a testes críticos 
comuns. O que fica, então, da tradição racionalista a que se diz pertencer, é a avalia
ção da mudança científica segundo padrões de racionalidade, cuja eficácia será critica
da por Feyerabend (1977, cap. XVI), examinando a ambigüidade da posição de Laka
tos - enquanto é racionalista, segundo seus próprios padrões, é um anarquismo disfarça
do; enquanto não é racionalista, diverge do anarquismo e, por fim, avaliando sua possí
vel contribuição a uma posição anarquista. 

Feyerabend concorda com a versão mais liberal do racionalismo apresentada 
por Lakatos, com sua crítica ao falseacionismo popperiano, com sua percepção da 
distância existente entre as "imagens" da ciência e a "coisa mesma", com sua suges
tão para que seja concedido um "espaço livre" ao desenvolvimento das novas teo
rias antes de julgá-las e, em especial, com o papel crítico atribuído à história da ciên
cia quanto à avaliação dos padrões metodológicos. Todavia, discorda de Lakatos, 
como já foi antes apontado, por este privilegiar, e do modo como o faz, a ciência 
moderna como base para os padrões de avaliação do desenvolvimento de progra
mas e do comportamento dos cientistas em sua adesão ou rejeição aos mesmos. So
bretudo, discorda da sua face conservadora. 

Posto que seus padrões não determinam ao cientista como proceder, au¬ 
xiliando-o, apenas, na avaliação da situação histórica em que toma decisões, poden
do ser racional ou não apegar-se dogmaticamente a um programa estagnado (ha
vendo razões objetivas para tanto), diz Feyerabend que "qualquer opção do cientista 
será racional, porque é compatível com os padrões" (Feyerabend, 1977:290). Nesta 
medida, enquanto racional, conforme a seus próprios padrões de racionalidade, a 
posição de Lakatos é um anarquismo disfarçado. Contudo, recebe a força das pres
sões das instituições divulgadoras e financiadoras da pesquisa e busca suporte nou
tras teorias da racionalidade, cujos padrões conduzem a um conservadorismo, como 
é o caso dos padrões da racionalidade do senso comum, a que Lakatos apela, sem 
esclarecer que é inteiramente diversa da racionalidade dos padrões mais liberais da 
metodologia dos programas de pesquisa. Deste modo, a partir de um ponto de vista 
prático, seu racionalismo dá lugar ao estabelecimento de padrões conservadores, fi
xos e regulares. Feyerabend diz que Lakatos quer que o todo da vida intelectual se 
conforme a certos padrões fixos, na medida em que quer fazê-la "racional", quer 
fazer crescer a história interna32(normatizada), e tem nestas pressões de ordem 

32 Embora seja discutível que a racionalidade da história interna de Lakatos traduza-se no estabelecimento 
de padrões que fixem o dinamismo que, de outro modo, desponta como âmago de sua nova teoria da ra
cionalidade e da metodologia na qual esta racionalidade se concretiza, sua apresentação em termos de 
uma nova teoria e de padrões metodológicos expressa a pretensão de que as "decisões ocorram com certa 
regularidade", tarefa que fica reservada àquelas coerções de ordem prática (Feyerabend, 1977:p. 301). 



prática os meios para fazê-lo: "Chegamos, portanto, ao legal e ordenado sem re
duzir o liberalismo de nossa metodologia" (Feyerabend, 1977:301), sem que os 
meios que o operacionalizam tornem-se irracionais, uma vez que aquelas decisõ
es conservadoras não conflitam com as regras! Nesta medida, o racionalismo de 
Lakatos afasta-se daquela sua intrínseca racionalidade liberal, cujos padrões nada 
dizem sobre a racionalidade ou irracionalidade da atitude liberal ou da conserva
dora, e diverge do anarquismo. 

Porém, Feyerabend conclui que, pelo modo como Lakatos apresenta sua 
metodologia, esta revela, em relação à teoria tradicional do conhecimento, um 
aperfeiçoamento sensível - seus padrões estão mais próximos da ciência e po
dem ser revistos com base na história das ciências (1977, cap.XVI). Um exame 
mais "racional", mais fundamentado, revelaria algo diverso e, curiosamente, "ir
racional" no procedimento de Lakatos: não mostrou que seus padrões são os da 
ciência, não refutou o anarquismo, nem estabeleceu que sua metodologia cor
responde ao melhor programa de pesquisa historiográfica. Entretanto, como é 
aquela primeira impressão a que influencia o leitor, representando um avanço 
considerável em relação às teorias anteriores, 

podemos dar-lhe apoio sem renunciar ao anarquismo. Cabe 
mesmo admitir que, no presente estágio de consciência filosó
fica, uma teoria irracional, falsamente interpretada como ver
são nova da Razão, será instrumento melhor para a libertação 
do espírito do que um anarquismo irrestrito, suscetível de pa
ralisar quase todos os cérebros (Feyerabend, 1977:319). 

À luz da argumentação desenvolvida, Feyerabend contesta não apenas a pre
tensão "absolutista" dos preceitos metodológicos do racionalismo, que a história mostra 
constantemente "violados", como as distinções básicas em que se apoia: termos obser¬ 
vacionais/termos teóricos, ciência/história da ciência, contexto de justificação/contexto de 
descoberta (Feyerabend, 1977:cap. XIV). Ao passo que a primeira se encontra já bas
tante "desacreditada", as duas últimas ainda são divisores de águas importantes entre 
modos de analisar a ciência, cujo questionamento recebe um novo enfoque a partir 
dos estudos de caso realizados por Feyerabend, com minuciosos exames do papel de 
fatores contextuais e circunstanciais e reconstituição do contexto de descoberta, 
levando a uma crítica das considerações acerca dos testes que perfazem o con
texto de justificação: 

na história da ciência, padrões de justificação proíbem, fre
qüentes vezes, formas de agir provocadas por condições psico
lógicas, socioeconômico-políticas e outras de caráter 'externo' 
- e a ciência tão-somente sobrevive porque se permite que es
sas formas de agir prevaleçam (Feyerabend, 1977:260). 



Por fim, cabe mencionar que, dentro destes novos questionamentos e 

nutridas pela detalhada análise que faz da questão da incomensurabilidade, estão 

as reflexões de Feyerabend sobre as relações entre subjetividade e objetividade, 

ciência e outras "gerais, coerentes e frutíferas concepções de mundo", ciência e socie

dade, repercutindo na sua visão da racionalidade. Quanto ao primeiro ponto, Feyera

bend critica o desiderate) de objetividade do racionalismo, de algum modo centrado na 

"tradicional" identificação da objetividade com o que seja racional, abstrato, inde

pendente da situação (de opiniões e compulsões históricas), produzido pelas próprias 

coisas. Diz Feyerabend (1981:238, nota 17) que nenhum dos autores que defendem 

standards "objetivos" explicam o que esta palavra significa. Os popperianos, segundo 

Feyerabend, ocasionalmente conectam objetividade com verdade e chamam de "obje

tivas" as comparações entre teorias apenas se baseadas numa comparação do conteúdo 

de verdade. Chamam os standards remanescentes de "subjetivos" e esta é a razão pela 

qual Feyerabend assim se refere a eles. Afirma (no corpo do texto) que há comparação, 

mesmo objetiva, mas que esta comparação é um procedimento muito mais complexo e 

delicado do que os racionalistas supõem. A posição de Feyerabend é a de que "há mui

tas e complexas interações entre 'sujeito' e 'objeto' e muitas maneiras pelas quais um 

desemboca no outro" (Feyerabend,1981:2). A seu ver: 

É possível conservar o que mereceria o nome de liberdade 
de criação artística e usá-la amplamente, não apenas como 
trilha de fuga, mas como elemento necessário para desco
brir e, talvez, alterar os traços do mundo que nos rodeia. 
Essa coincidência da parte com o todo (o mundo em que 
vive), do puramente subjetivo e arbitrário com o objetivo e 
submisso a regras, constitui um dos argumentos mais fortes 
em favor da metodologia pluralista (Feyerabend, 1977:71). 

Quanto ao segundo ponto, Feyerabend diz: "Há mitos, há dogmas da teologia, 
há metafísica e há muitas outras maneiras de elaborar uma cosmovisão" (Feyerabend, 
1977:279). As similaridades entre estrutura, processo de elaboração e dinâmica da fun
ção explicativa do mito e da ciência são surpreendentes (Feyerabend, 1977, cap. 
XVIII). Segundo sua avaliação, não apenas considerações de ordem especulativa, mas 
prática, face à repressão a outras maneiras de elaborar cosmovisões que coincide com 
o surgimento da ciência moderna, ensejam que hoje questionemos as relações entre 
Estado e ciência - o que nos leva ao terceiro ponto levantado. A ciência possui uma 
ideologia própria e não deve ter prerrogativas maiores do que as concedidas a outras 
ideologias num Estado democrático, onde os cidadãos devem poder escolher a forma 



de vida desejada. Feyerabend questiona não o fato de a ciência possuir sua pró

pria ideologia e impô-la a seus adeptos, mas a ausência de oportunidade para 

uma tal escolha pelos que são a ela submetidos33. Em sua educação, deveriam ser 

expostos a diferentes cosmovisões, antes que fizessem sua escolha pela ciência, com 

suas exigências próprias: "Cabe ensiná-la, mas tão-somente àqueles que decidiram 

aderir a essa particular superstição" (Feyerabend,1977:464). 

A análise da ciência empreendida por Feyerabend permite, por sua vez, es

clarecer a razão do tratamento especial que ela recebe (Feyerabend, 1977, cap. 

XVIII). Deve-se ao "conto de fadas" de que a ciência não é mera ideologia, mas 

medida objetiva de todas as ideologias. A desmistificação deste conto revela o 

caráter democrático da ciência na sua dinâmica interna 3 4, apesar de seu oculta

mente na sua apresentação ao público maior, alegando, então, os cientistas que 

só os fatos, a lógica, a metodologia decidem. O desvelamento da ciência, expon

do-a em seus mecanismos irracionais, à luz das regras do racionalismo, acaba sendo 

o meio pelo qual qualquer decisão pela ciência seja muito mais racional, calcada na 

visão esclarecida e sopesada de razões, do que tem sido. E, conclui Feyerabend seu 

Contra o Método, dizendo: "a racionalidade de nossas crenças se verá consideravel

mente acentuada" (Feyerabend, 1977:466). O que nos leva a indagar se, à base das 

reflexões que animam a análise da ciência feita por Feyerabend, não se encontra o 

questionamento das relações entre razão e anti-razão, deixando aberta a porta 

para pensá-las em termos de uma nova racionalidade. 

Sumarizando: assim como o exame da questão da racionalidade em La

katos emerge de seu enfoque de uma racionalidade científica, a crítica de Feye

rabend ao racionalismo encontra locus privilegiado em sua análise do desenvol

vimento da ciência na cultura ocidental, remontando a uma peculiar tradição de 

concepção do conhecimento, calcado na admissão de "umas poucas idéias abs

tratas e independentes da situação", por meio das quais são geradas "estórias" 

("provas", "argumentos"), cuja trama "segue da" natureza das coisas mesmas, 

exibindo, assim, objetividade e dando lugar a apenas uma estória aceitável" (a 

verdade). Esta tradição corporificou-se em padrões metodológicos que encon

tram sua expressão contemporânea mais lapidada no racionalismo crítico de 

Popper e sua abertura mais liberal na racionalidade da metodologia dos progra-

33 "A sociedade moderna é 'copernicana', mas não porque a doutrina de Copérnico haja sido posta em causa 
(...); é 'copernicana' porque os cientistas são copernicanos e porque lhes aceitamos a cosmologia tão acri¬ 
ticamente quanto, no passado, se aceitou a cosmologia de bispos e cardeais" (Feyerabend, 1977: 456). 

34 "No fundo, pouquíssima diferença há entre o processo que leva ao anúncio de uma nova lei científica 
e o processo de promulgação de uma nova lei jurídica: informa-se todos os cidadãos ou os imediata
mente envolvidos, faz-se a coleta de 'fatos' e preconceitos, discute-se o assunto e, finalmente, vota-se 
(Feyerabend, 1977: 457). 



mas de pesquisa de Lakatos. A ambos, embora não pelas mesmas razões, Feyera
bend dirige, em especial, sua crítica, onde aflora um dos traços mais significativos 
de sua análise: a discussão da incomensurabilidade das teorias compreensivas. O 
alvo fundamental de sua crítica é o caráter estático da racionalidade em que se 
baseia tal tradição. Ao invés desta base e de seu enfoque em termos estritamente 
metodológicos, Feyerabend situa sua análise da ciência e, a fortiori, da racionali
dade, numa rede de pressupostos epistemológicos, ontológicos, humanistas e pe
dagógicos, colocando-a na perspectiva mais ampla da questão do conhecimento, 
das relações sujeito/objeto, ciência/não-ciência - de modo que a discussão da ra
cionalidade da ciência passa a integrar a da racionalidade maior da vida do ho
mem e de suas decisões comunitárias, explorando as relações da ciência com 
outras maneiras de elaborar cosmovisões, e apresentando-a, na educação dos ci
dadãos e nas relações entre os diversos grupos e instituições, como uma das pos
síveis formas de vida, sem prerrogativas especiais. 

Tendo por objetivo mostrar que não há algo como "o" conjunto de regras 
que se aplique a todas as situações, Feyerabend identifica sua posição, a favor de 
uma metodologia pluralista, como anarquismo epistemológico. Em sua defesa, 
que é também crítica ao racionalismo, adota uma estratégia anarquista - valen
do-se de irrepreensível capacidade argumentativa, mostra a irracionalidade do ra
cionalismo e a razoabilidade do irracionalismo, ou seja, das contra-regras que ca
racterizam a contra-indução, opondo-se aos ideais (empiristas) do racionalismo. 
De modo similar, expõe sua crítica à forma mais liberal do racionalismo, repre
sentada pela teoria de Lakatos, mostrando que, enquanto racional (conforme aos 
padrões), aproxima-se do anarquismo e que diverge deste quando não é racional. 
Exemplifica, com sua argumentação, o poder crítico da história das ciências no 
esclarecimento do próprio processo de desenvolvimento da ciência. Do ponto 
de vista da práxis científica, a utilização de recursos para os quais não se dispõe 
de boas razões, faz-se necessária para a própria satisfação dos padrões de justifi
cação racionalistas. Atinge, desta maneira, não só os preceitos metodológicos do ra
cionalismo, como as distinções básicas em que se apoia: termos observacionais/ter¬ 
mos teóricos, história da ciência/ciência, contexto de descoberta/contexto de justifica
ção. Sua crítica, porém, não exclui, seja pelo testemunho de sua habilidade argu
mentativa, seja pelo teor que confere à sua análise, contra uma visão "absolutista" e 
a favor da concorrência mutuamente esclarecedora de diferentes forças, toda e qual
quer racionalidade. É com a abertura a um novo questionamento que encerra sua co
nhecida exposição na edição de Contra o Método mais difundida entre nós (1977): "E 
a racionalidade de nossas crenças se verá consideravelmente acentuada". 

Tal abertura, sinalizando para a visão de uma racionalidade contextualizada, 
vem ao encontro de revisões que faz em sua postura, na edição de Against Method 
de 1993. Ao final da introdução à edição inglesa de 1975 (tradução pela Editora 



Francisco Alves, 1977), diz que poderá vir um tempo em que seja necessário dar à ra

zão uma vantagem temporária sobre a metodologia anárquica, mas que não pensava 

que estivéssemos vivendo este tempo. Na edição inglesa de 1993, assim escreve: 

Esta era minha opinião em 1970, quando escrevi a primeira 
versão deste ensaio. Os tempos mudaram. Considerando algu
mas tendências na educação dos Estados Unidos ('politica
mente correto', menus acadêmicos etc.) em filosofia, (pós-mo-
dernismo) e o mundo em geral, penso que se deva dar à ra
zão, agora, um peso maior, não porque ela seja e sempre te
nha sido fundamental, mas porque isso parece ser necessário, 
dadas as circunstâncias que ocorrem bem freqüentemente 
hoje (mas que podem desaparecer amanhã), para criar uma 
abordagem mais humana. (Feyerabend, 1993a:13, n12) 

Em 1993, Feyerabend discute em maior detalhe a questão da "raciona
lidade" e diz ser possível avaliar padrões de racionalidade e aperfei
çoá-los. Na edição de 1988 (trad. Relógio D'Água, 1993), o caminho já 
parece claramente aberto. Dedica seu capítulo 18 ao exame da possi
bilidade de avaliar modelos de racionalidade e melhorá-los, sem que 
os princípios de melhoria se encontrem acima da tradição ou para 
além da mudança, onde esclarece sua posição: 

Um anarquista ingênuo diz: a) que tanto as regras absolutas 
como as regras dependentes do contexto têm seus limites e 
conclui b) que todas as regras são inúteis e devem ser pos
tas de lado. (...) embora concorde com a), não concordo 
com b). Sustento que todas as regras têm os seus limites e 
que não existe uma "racionalidade" englobante. Não 
sustento que devamos proceder sem regras nem critérios. 
(Feyerabend, 1993a:314) 

De modo geral, é difícil criticar a análise empreendida por Feyerabend, em 
grande parte devido à ausência de uma teor/a da ciência que lhe possa ser imputada, à 
luz da qual pudessem ser julgados seus alcances e limites, sua propriedade e suas in
consistências. Podemos criticar-lhe o fato de não oferecer esta teoria, entendida como 
uma grande visão ou um grande esquema aplicável a diversos contextos da ciência, 
uniformizando sua análise? A que título? Os princípios gerais que encontramos em 
Feyerabend, como o tudo vale, são suficientemente "vagos", podendo comportar va
riadas determinações. E não cabe cobrar-lhe esta vagueza, pois não pretende construir 
uma crítica com base num novo corpo de princípios firmes e imutáveis.Como afirma 
na sua última e mais amadurecida versão de Against Method, "(...) não penso que prin¬ 



cípios possam ser usados e frutiferamente discutidos fora da situação concreta de 
pesquisa que se espera que eles afetem (...)" (Feyerabend, 1993). Podemos, con
tudo, atentar a alguns aspectos, que talvez amenizem o impacto de sua crítica, 
ou até permitam vê-la com mais clareza. De início, podemos perguntar-lhe se ela 
teria o mesmo efeito, caso tomasse como alvo não a razão "monolítica", estática, 
a que se refere, mas uma razão contextualizada, possibilidade aberta pelo pró
prio fato da sua crítica. Feyerabend ora insinua, ora dissimula, sem esclarecer, uma 
possível distinção de alvos, em sua crítica, entre uma racionalidade monolítica, estática 
e uma racionalidade que comportaria padrões que, na visão tradicional, seriam "irra
cionais". A resposta a estas questões pode apontar à necessidade de combater aquele 
que é, propriamente, o adversário, ou seus pertinazes resquícios - o racionalismo na
quela sua expressão mais forte. A concessão que, ao final da edição de Against Method 
(trad. Francisco Alves, 1977), Feyerabend faz ao racionalismo de Lakatos indica esta di
reção, claramente introduzida já na edição de 1988 (trad. Relógio D'Água, 1993). 

No que concerne ao procedimento de análise adotado e ao suporte que pre
tende encontrar na inteligibilidade provida aos estudos de caso, basta a Feyerabend 
que sua versão seja "razoável". Teriam as coisas efetivamente ocorrido deste modo? 
À luz dos pressupostos de análise tomados, esta não é uma questão apropriada; a 
realidade, a objetividade, a verdade, também são contextualizadas, dependendo 
daquela interação entre o dado material e o "estilo" dado por nós à sua determina¬ 
ção. Seguindo neste tom, porém, cabe indagar acerca da própria determinação , 
da história da ciência que serve de crivo para nossas "visões ", demandando uma dis
cussão dos seus pressupostos teóricos: e como fica a questão de se propor ou não uma 
teoria da ciência? Novamente, o que dificulta uma crítica mais afiada é o fato de que 
basta, para Feyerabend, trazer elementos, na sua reconstituição histórica, que não se 
"enquadrem" nos esquemas que estão sendo criticados. Ao não se "enquadrarem", cai
rão sob o abrigo de sua visão, que acolhe fatores complexos e diversos. 

Algumas dificuldades, cuja resolução seria empírica, não demandando, propria
mente, questões de princípio, concernem ao como criar um padrão externo de com
paração crítica, para desvelamento de pressupostos e exploração da evidência - até 
onde podemos "decidir" acerca destes referenciais que nos orientam? Até onde pode
mos "trocá-los"? Até onde pode ir esta "exterioridade" sem comprometer a "compara¬ 

35 A contextualização não é sinônimo de mero arbítrio individual. Em 1993, Feyerabend chama atenção 

para mal-entendidos simplistas de suas idéias, ressaltando seu interesse em mostrar que "não há solu

ções gerais" e que não é "(...) nem um populista para quem o apelo 'ao povo' é a base de todo o co

nhecimento, nem um relativista para quem não há 'verdades enquanto tais', mas apenas verdades para 

este ou aquele grupo/indivíduo. Tudo o que digo é que os não-especialistas freqüentemente sabem 

mais que os especialistas e devem, conseqüentemente, ser consultados, e que os profetas da verdade 

(incluindo aqueles que fazem uso de argumentos), mais freqüente que raramente, são levados por uma 

visão que colide com os próprios eventos que essa visão deve explorar" (Feyerabend, 1993). 



ção"? A resposta pode ser a mesma que caberia dar à pergunta: como podemos 
criar um novo sistema? Dado que a criação daquele padrão demanda ou resulta 
na criação de um novo sistema, o que se coloca como prioritário: a criação de 
uma "medida" de comparação crítica ou de um "novo sistema"? Estaria o cientis
ta engajado na discussão/elaboração/defesa de sua proposta, preocupado (um 
tanto popperianamente) com um padrão de crítica para sua teoria? Não parece ser 
esta a visão de Feyerabend. De qualquer modo, uma defasagem entre a preocupação 
determinante do comportamento do cientista (preocupado com a elaboração de um 
"novo sistema") e seu posterior exame (arrogando a necessidade de um padrão exter
no de crítica para exploração da evidência e comparação de teorias) não compromete 
sua análise. E, em ambos momentos ou enfoques, teriam lugar procedimentos "irracio
nais", conforme apregoa. 

Prosseguindo, tangenciamos uma questão de princípios: como conciliar a 
criação de um padrão externo de comparação crítica ou de um novo sistema e a 
questão da incomensurabilidade? Talvez o processo comece com uma "compara
ção" e, em seu desvelamento, revele uma "incomensurabilidade". A respeito 
desta, uma das questões que mais rapidamente vêm à mente é: como falar da 
própria incomensurabilidade de duas teorias, caso ela exista, sem comensurá-las? 
A este primeiro ataque, cabe lembrar as ressalvas de Feyerabend e ter em mente 
que não podemos dizer que diferentes teorias sejam, por esta única razão, inco
mensuráveis, e que o sejam sob qualquer aspecto. Devem ser teorias compreen
sivas, estabelecendo princípios ontológicos conflitantes, e ser interpretadas de 
uma determinada maneira, realisticamente, atentando à constituição ontológica. 
Mesmo assim, ainda podem ser comparadas, com os alcances e limites de uma 
tradução lingüística3 6, como a de um idioma nativo numa língua européia: "O 
que não quer dizer que essa língua, tal como falada, independentemente da 
comparação, seja comensurável com o idioma nativo. Significará que as línguas 
podem orientar-se em muitas direções e que a compreensão independe de qual
quer particular conjunto de regras" (Feyerabend, 1977:376). Assim, podemos 
nos situar num patamar "fora" das teorias envolvidas e, procedida a investigação 
semântica nos termos do método antropológico preconizado, examinarmos sua 
comensurabilidade/incomensurabilidade. Esta é uma questão que se coloca quan
do nosso objeto é a análise de teorias constituídas. 

Muitas das objeções lançadas à tese da incomensurabilidade têm em vista ques
tões mais específicas. Dentre estas, estão as de que tornaria as teorias empiricamente 
irrefutáveis e impediria uma decisão entre elas. Em resposta, Feyerabend lembra que, 

36 Feyerabend (1979) e Kuhn (1979) examinam detidamente a questão da incomensurabilidade em ter
mos de "tradução de linguagens". 



embora caiba exigir de uma teoria apenas o que ela promete explicar, as previ
sões que estabelece comumente dependem de seus enunciados e também das 
condições iniciais, podendo ser contradita pela experiência. Certamente nos de
cidimos entre teorias - dentro de um mesmo ponto-de-vista cosmológico, são possíveis 
juízos de verossimilitude; no caso de diferentes pontos-de-vista cosmológicos abran
gentes, cabe considerar contradições internas às teorias estabelecidas, juízos estéticos, 
de gosto, preconceitos metafísicos, aspirações religiosas; "em suma, o que resta são 
nossos desejos subjetivos", a ciência devolvendo ao indivíduo uma liberdade que ele 
parece perder quando em suas partes mais vulgares (Feyerabend, 1977:412). 

4. "ADEUS À RAZÃO" OU "PRINCÍPIOS DE RACIONALIDADE 

RADICALMENTE DIFERENTES"? 

Buscando dar, em poucas palavras, a chave para as posições de Feyera
bend e de Lakatos, é tentador fazê-lo com expressões cunhadas por estes pró
prios autores, em termos de "adeus à razão" (Feyerabend, 1987) e de "princípios 
de racionalidade radicalmente diferentes" (Lakatos, 1979). Coloca-se, então, a 
questão: estas expressões conflitam? Que "razão" é esta, a ser abandonada? Que 
"racionalidade" é esta, com princípios radicalmente diferentes? Diferentes da 
"razão" que Feyerabend propõe abandonar? E esta "razão" é aquela dos princí
pios de "racionalidade" a serem, também, abandonados, deixados por outros 
"radicalmente" diferentes? Se for assim, penetrando na fachada semântica destas 
expressões, poderemos nos deparar com uma série de convergências, além da
quelas concordâncias de que falou Feyerabend, talvez obscurecidas pela ambi
güidade com que nossos autores tratam alguns de seus pontos centrais, indicati
va, de resto, de períodos de transição na busca de novas abordagens. 

Um dos pontos de convergência encontra-se na idéia, já referida no iní
cio, de uma racionalidade contextualizada. Em que pese sua crítica contundente 
ao racionalismo, Feyerabend nos faz suspeitar, inicialmente, que esta tradição, 
com sua teoria estática da racionalidade, não conta toda a estória relevante a respei
to desta racionalidade. Esta suspeita claramente se confirma nas edições posteriores 
de Against Method. Sua análise revelou que o racionalismo demanda, a serem satis
feitas suas exigências, procedimentos irracionais. De outro lado, na defesa do irracio-
nalismo, Feyerabend empenha-se em mostrar sua razoabilidade. Onde estão as fron
teiras entre "racional" e "irracional"? Trazendo para seu anarquismo epistemológico 
as palavras de Hans Richter sobre o dadaísmo, cita Feyerabend: "A compreensão 
que razão e anti-razão, sentido e sem sentido, intenção e acaso, consciência e não-
consciência [e, acrescentaria eu, humanitarismo e anti-humanitarismo] são, em con
junto, partes necessárias de um todo (...)" (Feyerabend, 1977:294). Que razão seria 



esta, parceira de sentido, intenção, consciência, humanitarismo e de anti-razão e 
seus associados? Não deve ser aquela da tradição de uma "estória única" - e se o 
fosse, seria essencialmente modificada por suas novas relações. 

A racionalidade que Feyerabend nos deixa entrever seria uma racionalidade 
certamente contextualizada - capaz de dar conta da diversidade exigida pelas dife
rentes e complexas "situações", sem privilegiar um conjunto particular de regras (o 
que não é o mesmo que mera exclusão de regras). E, como tal, é uma racionalidade 
que faz crescer nossa humanidade, nossas aptidões e nossa consciência, vindo ao 
encontro daquela idéia motora da concepção de conhecimento oferecida por Feye
rabend, que antes vimos. De início, sua discussão fica circunscrita a uma visão tradi
cional de racionalidade, esgueirando-se a possibilidade de uma nova racionalida
de por entre insinuações e dissimulações. Esta possibilidade é tematizada nas 
edições de 1988 e 1993. O teor da crítica muda, se circunscrevemos a racionalidade à 
contextualidade histórica, condição apregoada por este autor para a compreensão da 
natureza da ciência. Lakatos, por sua vez, claramente advoga, para a salvação de uma 
posição racionalista, uma nova visão de racionalidade, precedida por uma crítica explí
cita a seu enfoque clássico. Está, pois, em jogo, uma crítica e uma defesa do racionalis
mo que desmobiliza a questão de um enfoque monolítico e admite diferentes teorias 
da racionalidade, permitindo-nos supor a visão de uma racionalidade contextualizada 
como objeto de exame. 

Ambas as análises, portanto, criticam uma concepção tradicional de racio
nalidade e, pela função que conferem à história da ciência, focalizam uma racio
nalidade "concretizada", contextualizada em sua determinações. Esta constata
ção, porém, não nos autoriza a falar numa racionalidade fragmentada. Trata-se, 
antes, de uma racionalidade mais dinâmica, a ser estabelecida sobre novos prin
cípios, e não sobre pedaços da racionalidade clássica de algum modo reunidos. 
Este dinamismo pode ser compreendido, à luz da dialética a que Feyerabend se 
refere em diversas passagens, bem como da apresentação que Lakatos faz de sua 
nova racionalidade (divergindo tanto de uma redução a padrões imutáveis, quan
to a situações particulares), como uma tensão dialética entre o "todo" e a "par
te", com uma racionalidade capaz de reconhecer-se através dos diversos contex
tos em que se concretiza. Esta convergência inicial, na direção de uma racionali
dade contextualizada, não assegura, contudo, que ambos compartilhem os mes
mos princípios de (re)construção da racionalidade atingida na crítica à tradição. 
Lakatos parece já ter os seus estabelecidos, ao passo que Feyerabend apenas nos 
deixa a questão em aberto. Todavia, serão os princípios de Lakatos suficiente
mente claros para cumprir tal função e estarão tão distantes do caminho que 
Feyerabend insinua? Vejamos estas questões analisando alguns pontos que suas aná
lises revelam centrais ao exame da racionalidade. 



Os princípios de Lakatos, expressos em seus padrões metodológicos, devem, 
segundo sua própria exigência, se mostrar efetivos na história da ciência. Esta história 
é, a seu ver, a história interna, construída segundo as normas lógicas e epistemológi¬ 
cas daquela razão que Feyerabend talvez chamasse "abstrata" (das "idéias abstratas", 
"provas", "argumentos"). Todavia, ao ser construída, o é com o material (a história) 
que o próprio Lakatos admite não ser plenamente redutível ao que estamos agora 
chamando de "abstrações". Esta condição faz com que não só a história receba a 
orientação filosófica, mas dê-lhe força, conteúdos (razões caras a Lakatos!). Protege, 
igualmente, a proposta de Lakatos de um "falseamento", explicando, devido àquela ir-
redutibilidade, a presença de "anomalias". Há, pois, uma mútua contribuição do mate
rial histórico e da reflexão filosófica (como também prega Feyerabend), fazendo da ra
cionalidade lakatiana uma racionalidade concretizada, uma universalidade que se par¬ 
ticulariza e assim exerce sua função explicativa. Não estariam, pois, os fatores "situacio¬ 
nais" penetrando na racionalidade lakatiana? Se isto ocorresse, estaríamos na direção 
de uma racionalidade possível (e desejável) na perspectiva de Feyerabend. 

De modo mais incisivo, porém, esta possibilidade coloca-se quando revelam-
se escorregadias as distinções que Lakatos estabelece entre esfera objetiva, da histó
ria interna, do elenco de razões a dar conta do crescimento e da mudança científica, 
e esfera subjetiva, da história externa, do contingente irracional. Em sua própria análi
se, encontra-se, não consentida, a abertura a uma interpenetração destas esferas 
para a própria consecução da racionalidade pretendida. A flexibilidade de seus pa
drões traz, em seu interior, a possibilidade de um novo elenco de razões, que daria 
vazão à racionalidade exibida na condição de uma racionalidade historicamente 
construída, fundada numa imaginação criativa, irredutível a uma aplicação mecânica 
de regras e suscetível, nas decisões "práticas" que a corporificam, a fatores que Laka
tos, no seu lado mais "tradicional", insiste em excluir daquele elenco. Em sua maior 
"novidade", Lakatos considera "muito difícil derrotar um programa de pesquisa sus
tentado por cientistas talentosos e imaginativos" (Lakatos, 1979:195). 

Há razões objetivas que legitimam o obstinado empenho em buscar novas 
evidências corroboradoras que recuperem um programa em degeneração. Como, 
então, dar conta do modelo ou do programa historicamente realizado - "o modelo real
mente realizado depende apenas do acidente histórico" (Lakatos, 1987a:186), 
da racionalidade da decisão de que já foi dado (ou não) tempo suficiente para a 
recuperação de um programa em degeneração, sem a determinaço de "outras" 
razões 3 7, a serem buscadas no âmbito que Lakatos atribui à história externa, 

37 Explorando, talvez, aquela discreta abertura de Lakatos ao se referir, numa única passagem, em Laka
tos (1979:172), a uma "razão racional". Haveria outra? 



ao irracional? Por que não trazer, ao campo das decisões que perfazem o 
"programa reconstruído", as "obstinações" que o moveram, buscando a histó
ria dita externa não apenas como complementação, mas como encerrando 
condições igualmente determinantes da racionalidade científica? A "racionali
dade" advogada por Lakatos abre-se a uma nova conceituação, esperando-se, 
assim, a abertura a novos critérios para o que sejam as "razões" a pautar o 
desenvolvimento da ciência. Lakatos, porém, não persegue a nova trilha e, 
assim procedendo, expõe-se à crítica de Feyerabend: "Com efeito, é muito 
possível que uma ciência tenha uma determinada história 'interna' apenas por
que sua história 'externa' encerra atos compensadores que, a cada instante, 
violam a metodologia que a define" (Feyerabend, 1977:316). 

Fundamentalmente, a discussão que permeia a questão da racionalidade, 
com ressonâncias para todas as demais, hoje coloca sobre a mesa a questão do 
que sejam razões e boas razões. Enquanto faculdade, o reconhecimento da nova 
abertura requerida para razão vem de há muito se preparando e hoje solidamen¬ 
te se apresenta, ao ser atribuída a função metodológica ou mesmo metametodo¬ 
lógica à imaginação criativa, caixa de agradáveis surpresas (embora tenha havido 
tempo em que foi responsável pelos "desastres" ou "ilusões" da razão). O ponto, 
então, a ser enfrentado é o do estabelecimento do que sejam razões, aqueles 
elementos produzidos ou arrolados para sustentar as nossas alegações, conferin
do a estas legitimidade. A este respeito, Feyerabend vai mais longe que Lakatos, 
senão na resposta, na colocação do desafio e disponibilidade para enfrentá-lo. O 
desvelamento da ciência, expondo-a em seus mecanismos irracionais, à luz das 
regras do racionalismo, acaba sendo não só o meio pelo qual qualquer decisão 
pela ciência seja muito mais racional, como aquele pelo qual transparece o nível 
próprio de adesão que a constitui internamente, as razões próprias que movem 
as decisões dos que a fazem, seu rationale próprio. Lakatos permanece, aqui, 
preso a uma velha e desconfortável roupagem, constrangendo sua nova racionali
dade. E aqui impõem-se a pergunta pela distinção subjetivo/objetivo. O que nos 
levaria a buscar as razões, no âmbito da história interna, tal como distinguida por 
Lakatos, atribuindo à história externa, ao plano subjetivo, o irracional? Teria algo 
a ver com o fato de o segundo dizer respeito a motivações do sujeito humano, 
demasiado complexas e dinâmicas? Ou com a rotulação destas motivações como 
sendo arbitrárias, sujeitas a um arbítrio que escaparia a um juízo universal, ao 
passo que aquelas razões lógicas e empíricas proveriam juízos suficientemente 
universais e estáveis, com uma validade de algum modo independente de "ma
nipulações" servindo a interesses particulares, que não o de "busca da verdade"? 
Será, de outro lado, a preocupação com a "verdade" conflitante com os interes
ses de natureza sociopsicológica e, mais ainda, será a sua busca distintiva do (e, 
assim, exclusiva ao) conhecimento científico, ou restrita aos padrões da racionali¬ 



dade de Lakatos? Poderá, em qualquer caso, ser determinada ou "encontrada" 
sem o elenco de significações, envolvendo estas crenças e valores, que os indivíduos 
e comunidades que a buscam emprestam ao que é empiricamente dado? 

Na esteira de tais indagações, a pergunta pela racionalidade a que fomos 
conduzidos pelo braço epistemológico da história da ciência, faz-nos avançar e 
remete ao tripé histórica e filosoficamente estabelecido do racionalismo - racio
nalidade, objetividade e verdade - , de modo que o questionamento de um en
volve a todos. Junto à discussão do que sejam "boas razões", entra em pauta a 
questão da verdade, na forma da questão de um "critério de comensuração", de 
uma "estória comum", da "única a ser contada". E nos damos conta de que, a 
partir do ponto de vista filosófico, não há como isolar por muito tempo os fios 
daquela malha. Não há como discutir a racionalidade, sem discutir as "boas razõ
es", a "relação sujeito/objeto" e a questão da "comensurabilidade/incomensura¬ 
bilidade" - de modo especial, sem discutir as boas razões, pois já é lugar comum 
que, no que se refere à verdade, dependemos da rede de significações e de sua 
discussão, trazendo à pauta o que sejam "boas razões". As questões estão postas, 
caminhos estão indicados, falta-nos encontrar as respostas. 




