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Ss Valor de fato

Cristina Magro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A essa destrui¢cao da idéia fundacional do empirismo, da idéia de que
podemos distinguir entre o que é dado 4 mente e o que é dado pela mente,
junta-se Oo argumento de Quine de que é possivel distinguir entre verda-
des analiticas e sintéticas, entre significado e fato (Quine, 1951), que Rorty
aponta como residuos da distin¢ao aristotélica entre esséncia e acidente, e do
qual a tradicao ocidental nao conseguiu ainda se livrar (Rorty, 1979:165-212
sobre Sellars e Quine na filosofia que ele chama de pés-analitica). O artigo
Iwo Dogmas of Empiricism de Quine € particularmente relevante para os
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linguistas, pela argumentacao que envolve implicacSes do conceito de signi-.
ticado e sua distincao da nocdo de fato. O curioso é que esse seu trabalho
forneceu elementos produtivos tanto para o holismo e o pragmatismo desen-
volvidos por Rorty, por exemplo, quanto para a epistemologia naturalizada a
que o proprio Quine se afiliou, lamentando posteriormente que o refinamen-
to excessivo de seu raciocinio no artigo em questao tenha apontado noutra
direcao da qual ele viria a discordar.!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ver, principalmente, Quine, 1991.

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

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

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

Ver a esse respeito Taylor (1990).
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