
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FREITAS, R. S. A que vem uma abordagem pragmática do conhecimento? In: VAITSMAN, J. and 
GIRARDI, S., orgs. A ciência e seus impasses: debates e tendências em filosofia, ciências sociais e 
saúde [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999, pp. 53-71. ISBN: 978-85-7541-507-8. 
Available from: doi: 10.747/9788575415078. Also available in ePUB from: 
http://books.scielo.org/id/g947x/epub/vaitsman-9788575415078.epub. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1ª Parte – Debates 
3. A que vem uma abordagem pragmática do conhecimento? 

 

Renan Springer de Freitas 
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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.



4quevem uma abordagem pragmdtica do conhecimento?

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



A ci@€ncia e seus impasses

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



A ci€énciad @ seus impasses

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.



À  q u e  v e m  u m a  a b o r d a g e m  b r a g m á t i c a  d o  c o n h e c i m e n t o ?

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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