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Os ïesulütdos obtidos até agord flade1í aboÌ& d distinçõo mtre cont'xto de desco'

betta e rctt?xto dc )utir.aíl.o. c'ttn noÍí.6 e [LtosP cntrP tctnos obs"naciona;'

e rpmos t?o'ri os Nenhuna rtrssas disrinçoes &senpenha aletn parPÌ na p1ãIica

cient;frca. Teítari!6 de inpô IÉ tetiam coÉeqnâncies des,-rtÌosas O rccioialismo

crítico de Popper Jracassa pelü nesmas flzõel

Utilizemos, agora, o material das seções precedentes para elucidar as

seguintes características do empirismo contemporâneo: 1) as distinçõ€s

".rar" "on,"",o 
d" d"".oberta € contexto dejustificação normas e fatos'

termos observacionais e termos teóricos; 2) o racionalismo "crítico" de

Popper; e 3) o probÌema da incomensurabilidade Esse últìmo probÌema

nos levará de volta ao problema da racionalidade e de ordem u€7sus

anarquismo. que e o tóprco pl int  ipaì desre ensaio'

Uma <ìas objeçòes que Podem ser levantadas contra minha tentati-

va de extrair conclusòes metodológicas de ex€mplos históÍicos é que

eÌa confunde dois contextos essencialm€nte distintos' a saber' um con-

texto de descob€rta e um contexto de justificaçào A descoberta' por

um Ìado, pode ser irracional e não precisa seguir nenhum método reco

nhecido. Âjustifcaçào, por outro lado' ou para usar a Palavra Sagra

da de uma escola diferente a crítìca, começa apenas úrpoÌs que âs

descobertas tenham sido feitas e procede de maneira ordenada "E uma

coisa", escreve Herbert FeigÌ'

reconstiruir as oÌigens históricas' a gê^ese e o desenvÔlvimento psicoló

gicos, as con<lìções socìopoÌitico econômicas para a aceitação ou a relet

ção de teoriâs científicâs; e é uma coisa inteirâmente diferent€ apresentar
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uma reconstrução Ìógica da estrurura conceitual e da testagem de teorias

Essas sâo, d€ fato, duas coisas diferentes, especialmente por serem
feitas porduas disciplinds diferentes (históriada cìência, filosofìa da ciên-
cia) que sào bastante ciosas de sua independéncia. Mas a questão não é
qu€ distinções uma mente fértil é capaz de ìmaginar quando conftonta-
da com umproc€sso compÌexo, ou como algummaterial homogêneo pode
ser subdividido; a questào é em que medida a distinção feita reflete uma
diferença real, e se a ciência pode avançar sem forte interaçào entre os
dominios separados. (Um rio pode estar subdividido por fronteiras na-
cionais, mas isso nào faz deÌe uma entidade descontínua_) C).â. há. é claro.
uma di{erençamuito notável entre as regÌas de teste como ,,reconstruidas,,

por fiÌósofos da ciência e os procedimentos que os cientistas usam na
pesquisa real. Essa diferença fica aparente com o exame mais superfìcial.
No entanto, o mais superficial exame também mostra que determinada
apÌicação dos métodos de crítica e prova, que se diz pertencerem ao con
t€xto dejustificação, eliminaria a ciência como a conhecemos ejamais
teia permitido que surgisse.I Inversamente, o faro de que a ciên€ia existe
prova que ess€s métodos foram com freqúência desconsiderados_ FoÍam
desconsìderados poÌ procedimentos que pertencem ao contexto da
descoberta. Assim, a tentativa de "reconstituir as origers históricas, a
gênese e o desenvolvimento psicológicos, ascondições sociopolítico eco
nômlcas para a ac€itaçâo ou a rejeição de teorias científicas", longe de
ser irelevante para os padrões deteste, leva, de fato, a uma crítica desses
padrões dssde que os dois dominios, o da pesquisa hìstórica e o da
discussâo de procedimentos de teste, não sejam mantidos separados

Em outro artìgo, Feigl repete seus argumenros e acrescenta mars al-
guns pontos. Ele está "espantadodeque..- estudiosos como N. R. Hanson,
Thomas Kuhn, NÍichael Poìanyi, Paul Feyerabend, Sigmund Koch et al.

"The OÍhodox\!* ofTh@ries . RID\ER WI\OKUR(&1s.). ^@ÌJseroJfiefri4
dntl Methods ol Phtsics d Ps)r/Ìolosr \íimeâpolÈ.1970, p..1.
Cl os €xempios no capÍúlo 5
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consideiem a distinçào inválida ou no mínimo enganosa" r E assìnala que

nem a psicoìogia da ìnvenção, nem qualquer simiÌaridade, por maior que

seja, entre as ciências e as artes podem mostrar que essa distinção não existe

Nisso eÌe certamente ìem razào. \Íesmo as histórias mais suryreenden-

res a(ercá dd rnaneira em que cienr isras cheqam a suas reorias náo po

dem excluir a possibilidade de que procedam de maneira inteiramente

diferente uma vez que as tenham encontrado- Mas esso possibilidade ja

ma:is 'é realizadtL. Âo inventar teorias e cont€mplá'las de maneìra reÌa'

xâda e "artística", os cientistas com freqüência empregam procedimentos

proibidos por regras metodológicas. Por exemplo. interpretam a evidência

de modo que se ajuste a suas idéias extravagantes, eliminam dificulda

des medìanre procedimentos ad àoc, colocam'nas de lado ou simples

m€nte recusam-se a levá Ìas a sério. Portanto, as atividades que, segundo

Feigl, pertencem ao contexto da descoberta não sào apenas diÉtsnres do

que os fiiósofos dizem a respeito da justificação, mas ?stao etn ton ito

con eia. A prática cientifica nào contém dois contextos movendo-se /ddo

a lado; ela é uma complicada rnisrr.rra de procedimentos, e defrontamo-

nos com a questão de se essa mistuÌa deveria ser deixada como está, ou

se deveria ser substituída por um arranjo mais "ordenado" Essa é a prì

meira parte do argumento. Ora. vimos que â ciência, como a conhece-

mos hoje em dia, não poderia existir sem umafreqúente desconsideração

do contexto deìustificaçâo. Essa é a segunda parte do ârgumento. A con-

clusão é cÌara. A primeira parte mostra que não temos uma diÍèrença, mas

uma mistura. ,{ segunda parte mostra qu€ sübstituir â mistura por uma

ordem que contém a descoberta, de um lado, e ajustificação, de outro,

teria arruinado a ciéncia: estarnos lidando com uma práticauniforme cujos

ingredientes são todos iguâlm€nte importantes para o desenvolvimento

da ciência. Isso liquida a distinçào.

Ârgumento similar aplica se à distinção ritual entre pïesc7içôds me

todoÌógicas e descriçôes históricas. A metodoÌogìa, diz se, lida com o que

dereria ser feito e nâo pode ser criticada por meio de referência ao que á.

\Ías precisamos, é claro, assegurar-nos de que nossas prescriçòes dispo

nham de um ponto de di4qre no material histórico, e precisamos tam-
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bém assegurar nos de que sua apllcação determinada conduz a resulta-

dos desejáveis. Asseguramo nos ao consìderar tendências e leís (hrstóri-

cas, sociológicas, físicas, psicológicas etc.) que nos dizem o que é possível

e o que náo e possrvel em dadas circunst;ncia. e,  assim. separdm pres

ciições €x€qüíveis daqueÌas que levariam a becos sem saída. Mais uma
vez, o prog.esso pode ser feito somente se a dìstinção entre o deue e o ã
for considerada um dispositivo temporário em vez de uma linha

delimitadora fundamental.

Uma distinçào que talvez tenha tido alguma vez um propósrto, mas
que agora definitìvamente o perdeu, é a distinção entre termos o65€rxd
cionai.s e termos teíjricos. Hoje em dia, admite,se, geraÌmente, que €ssa
distinção não é tão nítida quanto se pensava ser há apenas poucas déca-

das. Também admite se, em compl€ta concordância com asopiniões ori
ginais de Neurath, que Ídnto t€oÍ ias quanÍo observações podem ser
abandonadas: as teorias podem ser abandonadas por causa de observa-

ções conflitantes, as observaçôes podem ser suprimidas por razões teó,
ricas. FinaÌmente, descobrimos que o dprendizado não vai da observação
pa.a a teoria, mas sempre envolve ambos os elementos. Â experiência

surge com pÍessupostos teóricos, e nào antes d€les, e uma expeiéncia
sem teoria é tão incompreensível quanto o é (presumidamente) uma teo
ria sem experiência: eÌìmine parte do conhecimento teórico de um sujei-
to p€Íceptivo e você t€m uma pessoa completamente desorimtada e incapaz
de executar a mais simples das ações. Elimine mais conhecimento € seu
mundo sensorial (sua "linguagem de observação") começará a desinte-
graÌ s€, as cores e outras sensações sìmples desaparecerão até que ele se en-
contÌe em um estágio ainda mais prirnitivo do que uma criança pequena.

Uma criança pequena não t€m um mundo perceptual estável que possa

usar para dar s€ntido às teorias diante dela colocadas. Bem o contrário
eÌa passa por vários estágios perceptuais que estão apenas frouxamente

ligadqs uns com os outros (estágios anteriores desaparecem qluando novos
estágios se estabelec€m ver capítulo 16) e ìncorporam todo o conheci-
mento teórico dispontvel na ocasiào. Âlém disso, o processo todo se ini-
cÌa apenas porque a crrança reage corretamente aos sinais, inïerpreta-os
corÍetamente, porqu€ tem meios de interpretação mesmo antes de ter
experim€ntado sua primeira sensação clara.
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Todas essas descobertas cÌamam por uma nova terminologia que nào

mais separe o que está tào intimamente ligâdo no desenvolvimento tan'

to do indivíduo qüanto das cìências como um todo. CoÍÌtudo, a distin-

cão entre observação e teoria continua a ser sustentada \Ías qual é o

sentido delai \ingüém negará que as sentenças da ciência podem ser

classificadas em longas e curtas, ou qu€ seus enunciados podem ser clas'

sificados em enunciados que sào intuitivamente óbvios e outros que não

sâo. Ninguém negará que tais distinções podem ser feitas \4as ninguém

dará grande peso a elas, nem mesmo as mencror.arâ.pois elas não desem

penhan hoje en dìa nenh:um papel decisito nos assuator dd ciAncia (Isso

nem sempre foi assim. ,{ plausibilìdad€ intuitiva, por exempÌo, já foi

certa vez considerada um importantissimo guia para a verdade, mas de_

sapareceu da metodologia no exato momento em que a intuição foi subs

tituidapela experiência e por consideraçòes formais ) Será que a experiência

desempenha tal papeÌ? Não, como já vimos. Contudo, a conclusão de

que a distinção entre teoria e observaçào deixou, agora. de ser reìevante

ou não é extraída ou é explicitâment€ rej€itada.' Demos um passo à frente

e abandonamos esse último traço de dogmatismo na ciêncial

A incomensurabilidade, que discutirei a següir, está intimamente

relacionada à questào da racionalidade da ciência De fato, uma das ob'

jeçôes mais gerais nào meramente ao llso de teorias incomensuráveis, mas

até à idéìa de que Àaja tais teorias que possam ser encontradas na histó'

ria da ciéncia, é o medo de que elas restringiriam severamente a eficácia

de argunrentos tradicionais, não dialéticos. Examinemos, portanto, úm

pouco mais atentamente os pddtò€s criticos que, segundo aÌguns, cons

tituem o conÌeúdo de um argumento "racional". N{ais especiaimente'

examinemos os padrões da escoÌa popperiana, qüe ainda estào sendo to

mados a sério nas regiões mais atrasadas do conhecimento lsso nos pre

parará para o passo f inal  em nossa discussào da questão entre as

merodoloqias de ler e ordem e o anàÍquìsmo na ciència

' N€urathd.tadeda.. resÌàs [que distingm dunciados enPÍicos de outros] e, assin

inadveniduente joga ao nar o empirismo . POPPER. K R lle logi. ní.s.ünÍú.

Irs.o,ffJ. NovaYo.k e Londres, 19s9. p 9t
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ÀÌguns leitores de meus argumentos no texto anterior assinaÌaram
que o racionalismo "crítìco" é suficientemente lìberaÌ para acomodar os
desenvoÌvimentos que descrevi. Ora. o racionalismo crítico ou é uma
idéia significativa, ou é uma coleçào de siogans que podem ser adaptados
a qualquer situaçào-

No primeiro caso, deve ser possível produzir regras, padrões e res
trições qu€ nos permitam distinguir comportamento crítico (pensar, cantâr,
escrever peças de teatro) de outros tipos de comportamento, de modo
que possamos descoürir açòes irracionais e corrigi las com o auxílio de
sugestões concretas. Não é difícil produzir os padrôes de racionaìidade
defendidos pela escola popperiana.

Esses padròes são padrões de czítica: a discussão racionaÌ consiste na
tentativa de critica., e nào nâ tentativa de demonstrar ou tornar prová

vel. Todo passo que protege de crítìca uma concepçào, que a d€ixa segu
ra oú "bem fundamentada", é um passo para longe da racionalidade.
Todo passo que a torna Ínais vulnerável é b€m-vindo. Além disso, reco-
menda'se abandonar idéias que nào tenham sido consideradas aptas e é
proibido mantê-Ìas em face de uma crítìca forte e bem-sucedida. a me
nos que se possa apresentar contra argumentos adequados. Desenvolva
suas idéias de modo que possam ser criticadas; ataque âs implacaveÌ
mente; nào tente pÍotegê las, mas exiba seus pontos fracos; elimine as
tão Ìogo taìs pontos fracos tenham se tornado manifestos essas são aÌ
gumas das regras propostas por nossos racionalistas críticos.

Essas regras tomam se mais definidas e mais detalhadas quando nos volta,
mos à fiÌosofia da ciêncìa e, em especial, à filosofìa das ciências naturais.

Nas ciências naturaìs, a cÍitica está relacionada com experimentação
e observaçòes. O conteúdo de uma teoria consiste na soma total daque-
les enunciados básicos que a contradìzem; é a classe de seus falseadores
potenciais. Conteúdo aumentado significa vulnerabìlidade aumentada;
Ìogo, deve se preferir teorìas de grande conteúdo a teorias de pequeno

conteúdo. O aumento de conteúdo é bem,vindo, a diminuição de con-
teúdo deve ser evitada. Uma teoria que contradiz um enunciado básico
aceito deve ser abandonada. Hipóteses ad /roc são proibidas e assìm
por diante. Uma cìência, contudo, que aceita as regras de um empirismo
crítico dessa espécie se desenvoÌverá da seguinte maneira.
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Começamos com umproôlema, tal como o problema dos pÌanetas na

época de Platão. Esse problema (que discutìrei de forma um tanto idea-

Ìizada) não é merament€ o resuÌtado de arrio sidade , é úm resultado teó

rico. Deve se ao fato de qte cefias expectotiuds foram frustradas: por

um lado, parece cìaro que as estrelas devem ser divinas, logo, espera_se

qu€ se comportem de maneira ordenada e em conformidade a Ìeis Por

outro, nào se encontra nenhuma regularidade facilmente discernivel Os

pÌan€tas, para todos os efeitos, movem se de maneira bastante caótlca-

Como se pode reconci l rar esse Íato com a expectat iva e com os pr inci_

pro. impl ic i tos nessa expeclat iva) Mostra esse Íato que a expecrat i ra

está enganada? Ou será que falhamos em nossa análise dos fatos? Esse

é o probÌema.

É importante ver que os elementos do probÌema não são stmples-

menle dddos. O falo da irregular idade porexemplo nàoeacessrvel

sem mais nem menos. Não pode ser descoberto por quaÌquer pessoa que

tenha oìhos saudaveis e uma mente perspicaz E somente por meio de

cerld expeclatrva que ele se rorna objeto de nossa atençáo Ou para ser

mais exato, esse fato da irregularidade exisre Porque há uma expectatrva

de reguÌaridade e porque há idéias que definem o que significa ser "re-

gular". Afinal de contas, o termo "irregularidade" faz sentido apenas se

tivermos uma regra. Em nosso caso, a regra que define a regularidade

afirma o movimento circular com velocidade angular constante- Às es

trelas fixas estào €m concordância com essa regra e isso também faz o

Sol, se traçarmos sua trajetóia com relação às estrelas fixas Os pÌanetas

não obedecem a essa regra, nem diÍetamente, com respeito àTerra, nem

indiretamente, com respeito às estrelas fixas.

(No problema que estarnos agora examinando' a regra é formuÌada

explicitamente e pode ser discutida. Isso não é s€mpre o caso Reconhecer

uma cor como a vermelha é algo possibilitado por padròes profunda-

menle arràiqados concernentes à est lulura de nosso mejo e o Íeconhecl

mento não ocoÍe quando esses padrôes deixam de existir')

Para resumir essa parte da doutr ina popperiana: a pesquisa come5a

com um problema. O problema é o resultado de um conflito entre uma

expectativa e uma observaçào constituída peÌa expectativa Está claro

que essa doutrina difere da do indutivismo, na qüal fatos objetivos
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adentram uma mente passiva e d€ixân alì seus traços. Foi p.eparada por

Kant, Mach, Poincaré, Dingler e por Mill (On Liàerty).

Tendo formulado um problema, tenta'se resohé io. Resolver um pro-

blema significa inventa. uma teorìa relevante, falseável (em grau maior

que qualquer alternativa), mas não ainda falseada. No caso mencionado
(planetas, na época de Platâo), o problema é: descobrir movìmentos cir-

culares de velocidade anguÌar constante com o propósito de saÌvar os

fenômenos planetários. Uma prirneira soluçào foi fornecida por Eudoxos

e, depois, por Heráclides de Pontos.

Á seguir vem a críüicd da teoria que foi proposta na t€ntatìva de re-

solver o problema. À crítica bem-sucedida elírnína a teorìa ìle uma wz

pu, rodds € círa Lrm nor o problema, a saber.  expl icar a) por que a teor ia

foi bem sucedida até então e b) por que ela falhou. Tentando resolver

esse problema, precisamos de uma nova teoria que reproduza as conse-
qüências bem-sucedìdas da teoÍia mais veìha, negue seus erros e faça

predições adicionais nào feitas antes- Essas são algumas das condiçôes

formais que trma sncessora adeguad.t de um.t teoria ÍeÍutada ten.' de satis

fazer. Âdotando essas condiçôes, procede se, por conjectura e refutação,

de teorìas menos gerais a teorias mais ge.ais e expande-se o conteúdo do

conhecimento humano.

Mais e mais fatos são dzscobertos (ou construidos com o auxílio das ex

pectativas) e são então explicados por teorias. Nào há garantia de que os

ì"t
lda reoíia I íÌacasscs da
lanteior lsoriaantsrior

l(paÍr€ do (paílê do coííêúdo

lcoríeúdo de Íalsidâde
lde vedade da nova teoria)
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cientistas resolverão todo probl€Ína e substituirâo toda teoria que tenha sido

refutada por urna sucessora que satisfaça as condiçòes formais. A invenção

de teorias depende de nossos talentos e de outras circunstâncias fortuitas,

como uma vida sexual satisfatóia Contudo, mquanto sübsistiÌem esses

talentos, o esquema apr€sentado é uÌna explicação correta do desenvoÌvi

mento de um conhecirnento que satisfaz as regras do racionalismo crítìco

Ora, a essa altura, pode-se levantar duas questòes:

1. f. deseiátel viver deacordo com as regras de um racionalismo cítico?

2. E possíuel ter amttas as coisas, a ciência como a conhecemos e

essas regras?

No que me diz respeito, a prìmeira qü€stão é bem mais importante

que a segunda. De {ato, a ciência e as ìnstituiçòes relacionadas desempe

nham um papel imponante em nossa cu l tura e ocupam o cenlt  o de ìnle

resse para muitos fìlósofos (a maioria dos fìlósofos é oportunìsta). Assim,

as idéias da escola popperiana foram obtidas generaÌizando se soluções

para problemas metodológicos e epistemoÌógicos O racionalismo crítì-

co surgiu da tentativa de entender a revolução einsteiniana e foi depois

estendjdo à poÌitica e mesmo à conduta na vida privada. Tal procedi'

m€nto taÌvez satisfaça a rm fiIósofo de escola, que olha a vida através dos

óculos de seus próprios problemas técnicos e reconhece ódio' amor' feÌì-

cidade somente conforme ocorrem nesses problemas Mas, se conside

rarmos interesses humanos e, acima de tudo, a questào da Ìiberdade

humana (liberdade da fome, do desespero, datiraniade sistemas de pen

samento emperrados e nâo a "liberdade da vontade" acadêmica)' então

estamos procedendo da pior maneira possível

Com efeito, não é possíveÌ que a ciência tal como atualmente a co

nhecemos, ou uma "busca p€la verdade" no estilo da filosofia tradicio

nal, venha a criar urn monstrol Não é possivel que uma abordagen objetiva,

que desaprova ligações pessoais entre as entidades examinadas, venha a

cau.ar danos as pessoas. transformdndo as em mecanismos miserareis

inamistosos e hìpócritas, sem charme nem humor? "Não é possível ' per-

gunta Kierkegaard, "que minha atividade como observador objetivo [ou

crítico-racional] da natureza venha a enfraquecer minha força como ser

2 1 5
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humano?".: Suspeito que a resposta a muitas dessas questòes seja afirma-

tiva e acredito ser urgentemente necessária uma reforma das ciências que

as torne mais anáÌquicas € mais subjetivas (no sentido de Kierkegaard).
Mas esses não são os problemas que desejo discutir agora. Neste en

saìo, restringir me ei à segundaquestào e perguntarei: é possível ter tanto
a ciência como a conhecemos quanto as regras de um racionalìsmo criti
co como acabo de descrevê-lo? E a essa questão a resposta parece ser um
firme e sonoro \ÃO.

Para começar, vimos, embora de maneira bastante breve, que, fre
qüentemente, o desenvolvimento .eal de instituições, idéias, práticas e
assim por diante nao 5e inicia partindo de xm proôlema, mas, ao contrá
rio, partindo de aÌguma atividade extÍínseca, corno jogar, que, como efeito
colateral, leva a desenvoÌvimentos que, mais tarde, pod€m s€r interyre-
tados como soluçòes a problemas não percebidos.6 Devem tais des€n-

voÌvimentos ser excluídos? E, se de fato os excluirmos, isso nào reduzirá
de modo considerável o número de nossas reações adaptativâs e a qüaÌi

dade de no.so processo de aprendizagem:

Em segundo lugar, vimos, nos capítulos 8 14, que um princípio es
trito d.e íalseamento, ou um "falseacionismo ingênuo", como Lakatos o
denomina,' eÌiminaria a ciência como a conhecemos e iamais teria oermi
trdo que começasse-

A exigência d€ um conÍaidi dj,;mentadotaÍnbér,i'rrão é satisfeita. Teorias
que derrubam um ponto de vista abrangente e bem entrincheirado e to
mam seu Ìugar depois de sua extinçào restrineem,se inicialmente a um
dominio de fatos bastante reduzido, a uma série de fenômenos para

digmáticos que lhes dão srlstentação, e estendem-se apenas vagarosa-
mente a outras áÌeas. lsso pode ser visto em ex€mplos históricos (nota

Pdpi '€ ' ,  Ed .  HEIRERG. \ l I .  P t  Ì .ec .Â ,no182 \ I i l Ì ten la  mos i rd  como o  mérodo
cientifico pod€ *r cohpreendido como partê de uoâ teriâ do homem edá, assim, uma
r€sposta posrÌrvâ à questào levmrada por Kierkegàdd; cl norâ 2 ao capirulo 4.
Cl. os breves comenÌiirios sobre a relaçào enre idéia e açào no capiruìo 1 Parà dáaLhes,
cf. as noÌas 31ss de "Àgainst \Í€Ìhod". Vtnnes"td Stüics, v 4., 19t0.
"FaÌsificâtionúdúe\Íethodolo€] oíScienlificRMúftogÌmn€s .mL,{LÀTOS
NÍUSGR^VE (Eds). Crìir,ìm and.he Gttuth oJ Ktuúlzdle. (lamb.ids€. 1970, p.93s.
(O 'fâÌseacionisno ìngênuo" éagui ranbenchmadod€ ãogmárico )
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12 do capituio 8), e também é plausiveÌ por razôes gerais: tentando de'

senvolver üma novateoria, precisamos, primeiro, dar umpasso para rrás

com relação à evidência e reconsiderar o problema da observaçào (isso

foi discutido no capítulo 11). ÌvÍais tarde, é claro, a teoria é estendida a

outros domínios. rnas o modo de extensão só raramente é d€terminado

pelos elementos que constituem o conteúdo de suas predecessoras O

aparâto conceitual da teoria, o quaì vai lentamente emergindo, logo co

meça a àeftnir sexs própÀos problemas. e os problemas, fatos e observa-

çòes anterioÌes são ou esquecìdos ou postos de lado como irreÌevantes.

Esse é um desenvolvimento inteiramente natural, e totalmente não

objetáveÌ. Com efeito, por que deveria uma ideoÌogìa ser restringida por

probÌemas mais antigos que, de qualquer modo, só fazem sentido no

contexto abandonado e os quais agora parecem tolos e artificiaisì Por

que deveria eÌa sequer considatdÍ os "fatos" que deram origern a prob)e_

mas dessaespécie ou desemp€nharam um papelem sua solução? Por que

nào deveria antes proceder à sua própria maneira, delineando suas pró

prias tarefas e constituindo seu próprio domínio de "fatos"? Afinal de

contas, supõe-s€ que uma teoria abrangente contenha também uma

ontoiogid que determina o que existe e, assìm, delimita o domínio de fa-

tos possíveis e questôes possíveis. O desenvolvimento da ciência estáem

concordância com essas consideraçòes. Concepçò€s novas Ìogo encami-

nham-se em novas direçòes e vêem com desagrado osptobi?mai ant€rio_

res (qual é a base sobre a qual repousa a Terra? Qual é o peso específico

do flogístico? Qual é a velocidade absoluta da Terra?) e ostatos anterio

res (a maioria dos fatos descritos no Maliezs Malefrcülm caPít'ulo 8,

nota 2 os fatos do vudu - capítulo 4, nota 8 as propriedades do flogístìco

ou as do éter) que tanto exercitaram a mente dos pensadores anteriores

E naquilo em que prestdm atenção a teorias preced€ntes, as concepçòes

novas tentam acomodar seu núcleo factual da maneirajá descrita, com o

auxílio de hipóteses ad hoc, aproximaçòes ad hoc, redefiniçòes de ter

mos, ou simplesmente afrmando, sem estudo mais detalhado da questão,

que o núcleo "decorre" dos novos principios básicos.3 5ào "enxerta
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' 
A teoria de Enstejn é melhor que à lsriade f,_4tondnío 191ó. porqu? dPlÌcou

rudo o que e tóda d.Nestonti.ha expìicadoconê{to., LÁK{TOS, op.cit, P 21 1



dos em programas mais antigos com os quais [sâo] clamorosamente

O resultado de todos esses procedimentos é uma inter€ssante ihsAo

epistemolóCica: o conteúdo imaginado das teorias anteriores (que é a in

rerse\ào das conseqüéncias lembradas dessas teor ias com o recentemen

te reconhecido domínio de problemas e fatos) dirninui e pode reduzir se

a ponto de se torna. menor que o conteúdo imaginado das novas ideolo'
gias (que são as conseqüências reais dessas ideologiasmais todos aqueles
"fatos", leis, principios que estão ligados a elas por hipóteses od hoc,

aproximações cd hoc ou pela afirmação autorizada de algum físico ou

filósofo da ciência influente e que propriamente pertencem à prede

cessora). Comparando a concepção veÌha e a nova púrece eÍ\tào que a re-

Ìação de conteúdo empirico é assim:

2 1 8

náo4rpiicach da tsoria vêlha

'! Lakatos,di*útindoCopemioseBohr.ibid..p.l43.
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em que o domínio D repr€senta os problemas e fatos da veÌha teoria que

aìnda sào lembrados e foram distorcidos de modo qüe se a.justasse ao

no"o referencial. É essa ilusào que é responsáveÌ peÌa sobrevivéncia per

sistente da exigência de conteúdo aumentado.l0

Po. último, vimos, entrementes, claramente a necessidade de hipó-

teses od âoc: hipóteses ad fioc e aproximações dd Àoc criam uma áÌea de

contato provisória entre "fatos e aquelas partes de uma concepção nova

que parecem capazes de explicá Ìos em algum momento no futnro e de

pois doacréscimode muito material. Elas especificam possiveis explanando

e expldnatia, e determinam assim a direção de pesquisa futura. Talvez

tenham de ser mantidas para sempre se o novo referencial estiver par-

ciaÌmente inacabado (isso aconteceu no caso da T€oria Quântica, que

precisa dos conceitos clássicos para tornar se uma teoria compÌeta). (lu

sào incorporadas à nova teoria como teoÌemas, Ievando a uma redefinição

dos termos básicos da ideologìa precedente (isso ocorreu nos casos de

GaÌileu e da Teoria da Reìativìdade). Â exigência de que o conteúdo de

verdade da teorìa mais antiga como conceòiào enE@nto essd teoÍía rei-

nora supremo poàe ser incìuido no conteúdo de verdade de sua sucesso

ra é violada em qualquer dos casos.

Para re.umir:  para onde quer que olhemo..  quaìsquer que.ejam os

exemplos que consideremos, vemos que os princípios do racionalismo

critico (leve os faÌseamentos a sério; aument€ o conteúdoi evite hipóte-
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'' Esa i-Ìúsào constitui a pálte centraÌ do exceÌenÌ€ aÍìgo d€ Eìie Zahar ac€rca do deservol
vihento ocorido de l-orentz a Einsrein S.gu.do Zãhar, f,ìníein súpdou Lorentz .oú â
explicâção dô p.riélio de Vercúr;Ò ( 1915 ) Contldo, em 1s15, ninguémhâviââ;dâtido
êxito em apresentd uma explieçào relarivÈta da tmria clássica da pedu.baçâocom o
grãu d€ aproximação aÌcoçãdo por Laplace e Poincaé. e as implicaçôes de Lorentz no
ni'el âtômico (teriã elerónica dos meta;l tãmbém nào forãm explicadas, tendo sido
grâdualment€ subslituidas p€la Teoria Qrántica: Lorentz foi superado nào por um,
mas por pelo nenos doÈ progrmc di{erentes e mutummte incomensuráleis. Latatos,
em sã excelente rÈonstrução do denlolvimento do progEmá de pesauisa de CoÉmico
dô Cm'Miariolu ao De RaoÌ . nota mldúças progre$ilas, mâs e porque omit ôs
problemâs ópncô e dúánico e s concenÍâ na cúdáticà purà e sihples. N ãÒ admm que
tanto Zahar quanto Lalatos estejm con a imprssào de que a condiçào de cónteúdo a;da
está sãris{eita. C{. minhâ notâ br6e. Záhd on Einsteú '. no Britüh JórÍndl ío' tÀ?
Philosopfu oJ Sciace , mqo de 19tr, bdn cômo:-UC.{EU R \- Sp€ialReìativiB as
aStageinth€DevelopmentofQumtunTho'y-.HÈtorüSciardÍiün,n34,1986,p5;s.
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ses dd lÌoc; "seja honesto" seja lá o que for que isso signifìque; e assim
por diante) e, d toÌÍiori, os principios do empìrismo lógico (seja preciso;

baseie sua teoria em mediçòes; evite idéias vagas e não testáveisi e assim
por diante), embora praticados em áreas especiais, apresentam uma ex
pÌicaçào inadequada do desenvoÌvimento passado da ciência como um
todo e são prop€nsos a estorvá la no futuro. Âpresentam uma explica

ção inadequada da ciência porque a ciência é muito mais "descuidada" e
"irracional" que sua imagem metodológica. E sào propensos a estorvá-
Ìa porque a tentativa de tornar a ciência mais "racionaÌ" e mais precisa
acaba, como vimos, por eliminá-la. Â diferença €ntre ciência € metodo
Ìogia, qu€ é um fato tão óbvio da história, indica, portanto, uma fraque
za da última e, talvez, também das "leis da razào". Isso porque o que
paÍece ser "negligência", "caos" ou "oportunismo", quando comparado
com tais leis, tem uma funçào importantíssima no desenvoÌvirnento des-
sas mesmas teoÍias que consideramos atualmente partes essenciais de nosso
conhecimento danatureza. Esses "desuìos", esses "erros", são preconàições

do progresso. Permitem que o conìecimento sobreviva no mundo com-
plexo e difíciÌ que habitamos, permìtem que nós permaneçamos agentes
livres e felizes. Sem "caos , não há conhecimento. Sem um freqüente
abandono da razào, não há progresso. Idéias que na atualidade formam
a própria base da ciência exìstem apenas porque houve coisas como pre
conceito.  presunçao. pdrxàoi porque essas c oisàs opt 5ckrm.sc . \  tazào; e
porque se llres permitir fazerem o que quisessen. Temos, então, de con-
cluir que, m€smo no interioï da ciência, nào se pode e nào se deve permi-
tir que a razào seja abrangente, e que eìa, com freqúência, precisa ser
posta de lado, ou eliminada, em favor de outros ìnst.umentos. Não há
uma única regra que permaneça válida em todas as circunstâncias, nem
um unrco meìo d que se porsa sempre recorrer.

' ' ÌtÍeimo è ens€niosa m€Ìodoìogiâ d€ Lalaros .ào escâpa dessa acusação. Lakaros pare€
ser ìib€ral porque proibe muito pouco e pdece s racional porque àinda p.ojbe alsúmâ
côisa NÍàs à única coie que ele proib€ é daca€rcomo progre$ivo um prog.mâ de
pesquisa deseneraÌivo", isÌo é, lm prôgrama de pesquisa desprovido de prediçõ€s novas
e atravancado com adapraçõ€s dd Ào.. Eìe nào proibe su uso ls$ sigmfica, porém, que
seus pàdrò€s p€mitem que um criminoe comêtã iatos crim€s qudtos quena, desde que
jânâÌs mnta a .erpeito d€les. Detalh6 em mes Plìilosorhtcdl Pzp?r. !.2. capiluÌÒ 1 0.


