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RESUMO 

Na rpl<temologia contl'mporbnl'o1, Paul KMI Feycr.1bMd, pm<.Jdur 
au<triaco I 1914- 19941. rienrisliJ ldowor ('ffl ff<ica). 11/ó<alo, r<flf'l"i,J!i<ta 
pm tt•.>tro e doutor honoris caus.~ ('ffl Lelfd< <' HumJmdades. t' um do< 
ma,., ~~r<pirâ7Ptt critico( das anJft..,c~~ da nt1C(Ifeza da df.nciif U\tt<Jimente 
propo_çtas. NtJ ... tc texto, é flnafiçdd(t '>Uil ('fftir~' rontrd o •raclonJftçmo• e 
sua df'fe<a do •anarqui<mo epi<Wmológico" . o qual <e tradcu numa 
"melodologia pluralcsta • tmdo por fOt'o sua obra<ha•<'. Conlm o ('.létodo. 
A ,m.Jhse em pauta rN·f'ld que feyerabencl vale·«' de um.> i!<tratégt.~ 
anarCtiJ;st.J. MO(/rll a irr,wlonilfid,Jdo d;,ç re~:r~Jç do rcuiona/Jsmo, dado o 
que "'"·' prelt'nde e O> pt()('ed/ml!nto< que propõe. e .1 r.>zoabilrc/,ule d,1, 
fl'8T-.l4i que Wl'OnlráriJ< d<rri. \tia~ (,J\ f"C>ntr;~-regr.l ... }, à luz Úd pra);i\ ( l(.,,fic d. 
Como resvltJdo da an.llr<e emprl'('ndida, rofoca·<(' ,1 que,r,ln· a que• 
•rar/vtMiidadc;," se dlrlg<• ,, rritica dr Feyemb('nd? Na tv!u;Jo ing/('<,1 md" 
tffl'ntf' de sua obra-rhave, é t<"forçada l! mais tr,1b.1/hada a tdt'i<>. fJ 
in<inuada n" pnmeir" Nliçào. d<• que o •isnrfic.>do d.• ·ranolldlid<tdl' 
não <e esgotd no daquel• que é' rrticada. 
Palavrifç~chdwr. H Paul FeyNabend'f. '11 ilosofi .. l da Ciénci;aN, "racion.lh~mo", 
•ranonalismo cnuco• •plurahsmo mctodol6j:rco·. 

ABSTRACT 

ln tlw treld of contemporary ep"1cmology, onP oi lhl' •ha'f'<'SI Clllrcs o1 
lhe u•ual analy~es of lhe nalurc of SCicnce r> P,llll Karl ! l'yer·abend (I 'l24-
19?4). an Auslrian thinkN, scientl~l (Pn. o. "' Pnysoc<l. pnilosopher, .,,.. 
pert to lheatrr and dcxtor honor;, r.u~<a in lhe Humanr11~ and Leners. ln 
lhrs t>Ssay, I examine h.- cnncrsm of •rat•onahsm• and his rkof~nse- of 
"eprsl<>molog•ral anarchrsm•, wh1ch bccomes cxprcs!i<'d in 1Cn11S o( e 
"plut.tlislic methodology•. This exam IOCU;('< on the •rk>as pre'>l!ntl'd 111 
hrs master-prN'P. Agdin<t \<lelhod. and r('\Nis the anarchr<l .rralegy 
Fcy<>r.iliend makes uw of He sho'" lhe lttallonalrty of the rules ol rauo 
nah::.1n consiC if'nng the r{'lrttion~htf) betWC<'I1 IIS aims ,1ncl prorf'flurt~s to 
achi<'VE' lhem, and lhe rcasonabfcn<.>ss of I h<> rules thot are conrrary lo 

o Proiessor,\ rio Ot..'fli4r1ilmenlo ~ hfosoft.l do lnt>muto ci~ r tlosoftd (' CtÇ>,ChlS J •uman;u 
cl.l UFRGS. 
Oepart.1tnt.'l'liO ri~ f•lo"--ft.t. IFCH. Campvs do Vale, U'ltV('htddôe ft"Cll•rotl do R1o Gr;mdt• 
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those (lhe> r ~nti-rulcs) conwiPring thP sÇ>Pnlilic praxis. A' a re.uh ot tlw 
an•IY'" carrlt'rl out n>Lh&> Jlvper, IL n.ay oo Jsked: Lo what •rationality•" 
feyrrdbenrl'' wumm acklre.sedl lhe rNd!ng ollhe lat!"'l fngli\11 erlt
tion ol Ag.am•t Methnd remforces •>ml makos a11 tdea tl1ct1 we olrl' subtly 
leit wtth in tls first c-<htton more "'JJiicll 1 hts is Lhe iriE>a lha L th<' ~ignifi 
cantt' of "r.\ltonaltry" " not exhclu,IM~Iy tolclt~> hy rhe nwamn~ oi 11><> 
on~ I eyer~th<!nd cniiUZe~. 
Ke>·W<>rd.: ·1>aul I <'yrralx·nd", "pl·nlo.ophy o( S<:t('nce• "raltonalism" 
·crll>rdl rauonalosm· "plur.>listtc methoclology". 

Na trajetóri.l epi"emológtca tl,ts reOt·xões 'obre <1 naltm·za d<> 
ci(•nc>a que povoam o pano•·arn,t contempo râneo, p,qJI K.~rl 
f<yt'rabt·nd. fX'O\ddor .tuslrí,u o (1 '124-l'l'14), é um dcx < rftico' mais 
P~'"f>>CMI'' d"' anáhws u'ua lrnenh• propostas, cham.ulo em roda< 
ma" fechad.1s dt• "LNron,ta ep>Memológico" t• l<•ndo sido c-hamMio por 
algu11> fi"': os. m.1is n•< Mtem.-nte de •o ptor tnllntgo tia eti•n< ta' 
enc <Lbeç,mdo um,1 listd l'tn qm•,ão nomeado' Karl Popper, lmrc• L.1kato' 
e Tnom.l' Kuhn (S<:iel1tific Amt.?ric.1n, M.ly/1'193, p.l6.) Um lnirnig11, 
sem dúvid,1, alt,unenll• cred~:nciado. po" t' doutor em Física pel •• 
U11 >versid.1de dP Vit•na c doutor honoris r.111.<a t•m L<'tras t' 
Humanttl.tde>, pela Univehtdadt• de- Chicago, <L iém de pmfunclo 
Lonhect'tlor de t<•atro, L<'ndo Mdo "'~istenlt' ele Bt•nhold Urt>chl . Tratil
"' de um profundo conheu:>dor dt• filo~ofia, com um pem.11nento 
forJ.Lrlo pt·lo rteb.11e com grupo> cenamente quatific,utos na área romo 
o d,, Lonrlon School of (c:onorntcs, ltdl'racln por Popper n<" ano' ';(); o 
dt· wittgt•nstcinc•anos. como [ li zab<·ih Ansrombt-; o de ~IPrbcJ'I r e igl ,. 
~~~centro nos (~tado> Untdos e pel.lS d"cussres com Kuhn" lakalos, 
lt'nonando n!•ssd án.•,> ~:m V<Hias tnstlllii Ções, dentre as C'Juai> ,1 
Untverstdade d,1 Califórnia l!m At'rkelt•y <" o ln>Lituto Fedt•r;tl dt• 
Tl'c·nologtd ele /unch. 

Gusr<~ndo uma <ll'nostr.>gem -.gnifirdtiva elo pt•n>aml'nlo di' 
Ft•yt·rab<11d a questão que v,li no' ocup<Lt Ol.>stt• wxto cl a da ,máltw 
d.l ciênn~ ql>P t•lc ofwt:ce. PMa expô-la 't•r.í t•<ta a mmh.l tarcf,l 
tumar"'i como guia a sua obta ma i' conh(.>c ida t:nlre nós. Conlra o 
MNodo ( 1 <177), a f,wor do qut• Pk c ham<1 de ',tnarqtusmo 
~P"IPmológaco" <• que "' tr,HIIIz, em termo' mctcxlológt(OS, n,l deft''•' 
dt• wn "plurall'mo mt·todológteo" lomo t•ssa l'diçâo 1 omo gwa pw 
Sl'r a m,,;, facilmt'flle dt~poo>vel ao lt'tlor d"''" artigo. Alem dt<,O. ·" 
murlanças <>CO>'rid,ts tlcl ~ ediçót>S suhsequt•ntes n,lo compmml'tem ,, 
hnh.1 de an,llist· .tqut ,.,colhida. nt·m sua dtscu".lo. (~l>e, Ullltudu 
ian•r refNi•nc:ia ,. um {(JOVIIl' ,) leilltr.t da ulllma t·!lição mgle'" dest,l 
o l "'' (Ag,un<l Ml'thod, 1 'lQ 3). ( om ri '\I i são ft•ita p~l o própno Feyc•r abencl 
em 1992. ~ela o autor revê <<·rtas I""'ÇÕ<'' que •'l>.lrect-m na 1 · t'dtçJo 
1nglcsa, d~ 1971, sendo ''ssJ ,, V!'rsJo Lrildutic.J,, nat•dtç.'to br,.~dt•tra cl1· 
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1977, pmlcriorml'nte rc:-editada. 1\ssom ocor·re com a poslç.lo dt•fendrda 
ao fina l da lnt roduç,\o da ediç~o dl' 1977 (a dt! I 975, r:m llngu,l Inglesa), 
quando diz que poderá vir um tt•mpo em que Sl'Ja nt>n·~<àno dar ~ 
razão uma vantagl'm tempor.iri,l sobre a m('!odologra aniuquica, ma' 
qut• n.io pensav,l que estivêssPm~ vrvendo P~<e ll·mpo. (m 1<!92, a<sim 
t'SCfi'Vl' reyerabt>nrJ: 

'
1[S.lJ era a mmhd opmtão <~m 1 <)701 quanclo ~"nevi a pnmt~ttd ver5,io 
dt.•<le ('nsaoo. eh l<'mpo> mudar.om. Consockor.ondo algum.l\ u·ndéncoas 
n.l educação tio, btado< l•noóo' ('pohlor ollnenle com• lo' menu< 
.tc.otk'mlcos. rtc.). Pm fil050fi.o lpó>-mock>rno"no) P o mun<k> em geral. 
pcn~o que se d('V.l dJr à razJ()~ .tgora, um p<'«i<> maior, n:in porque ela 
WJd e sempre tenha sacio funddm('ntal, m~h porque b~o p.urC"e ser 
n(l{"f'ssãrio, rlariol':j f' t rcunslAncia~ que oc:orrPm hrm frequ(-'lliPmrntP hoJe 
I ma' que po<lem t~·s.Jparccer .unanhãl, par.)< r1ar uma al>ord.J~:em mai< 
hum.ona . .feyt•r.lbend. I q9 l p. 13, n.l1) 

[m 1992, rt•yt•r,lbcnd di,Cull em tnd i OI' deta lhe ,1 (J\Ot';lao dd 
" ra1 iOtldl idadc", Mlt•nlrando-~•· por uma por1.1 que pareu• l t•l' d<.:ixadn, 
anteriormt•nte, llmid,11nt>n1P entrt•aberta , e dol ;er possiv<•l avali.1r 
f><ldrõc:~ de r.tcion.11id,1de e aperfcoço..i-los. Ch.1mo1 t"mbém a ,ltc>nção 
par.1 mal-t•ntendodos ~omplístas dt• 'li"; idei,ls, como a que concerne a 
seu .tlt•g.1do "relativ"mo": 

• .. . filosofo as soonrles, seJam tko um Iopo dogm,\llw ou m,,, lobérJI, ll'm 
""~"lo motes. N.'lo ll.i '(J/uçôe< [:t'fdÍ'. Um Creo.éenle lol>erdlosmo 01.1 n ·liníç.io 
'J<o ·f.llo' pode,,., gr.\\"' con....-,,w..,.ias, enqtMnlo fotL um e•c<:'l<:'niP .enlldo 
a o<l<·o~ de qui' ,1 Vl'rd~de é ocull•d• e mesmo Jll•rvertod.l JX'I"' p<ocesso< 
ck·-.llnados il (•St.lbelecê-101. Eu, ronscqücnwmcnte, nov,mH"~n1e alerto o 
k•o101 quanto J que n,io tenho a onl~nção de subo;lllloir pnnc1p10' 'wlho; t• 
flognMlicos' por outros 'novos C> nMrs I i~rtMrn~· Por ex('rl'lplo, não sou 
nem um populo,ta p.ua qutm o apelo ·ao povo' é a ba"' rJ<o lodo o 
conlwcomenlo, nl'm um relatl\•o,la p.:tra qlll'm nJo há 'verda<k•q,nquanto 
,_.,~·~ mas aJX'''·" \.·erciacics pcu., ('o;t~ ou a<.1ucl(> gnrpo e I ou mcirvrriuo. 
l111lo o que clof:O (>que os nilo-<:''JlL>coalostas lr~quentemen•~ ,,tlwm maio; 

<ll lf' O!, es~itlii!\Mr..e rlevC'm. ( on.:.eqüen-tC'nlC'nt~. ~;er ron,ult~lclo<~ C' qut• 
o< profetas da v<•1dade (mduin<lo aqueles qool' tazem uso d<' .togum<'niO<I. 
ma" frequentE' qtl<' rdrdrnet11r· ,,oo levado' por uma vosão '1••· cohde com 
o< próprios <:'Wnlo> <fUP (""·' vo<Jo rlevf' explordr·. lf<')cr.IIJcnd. 1'1<)3: 
p.XIII) 

Cm seu inslnll ivo Prefácio;, t>diçào ingle'" dt> 1993, r,yerabend 
situa o ''-'li pensamc:nto no novo '-''lado de co1~<1s que 'te configurou 
desde .HJUela prunt•lfa public.u;.io. com •" dramállr,,_ mudança' 
polltir·.ls, socoais t• ecológ•ca' oc orndas, e tOITI uma nov,l ,JIIIude dt• 
médiLo' c• inteleclll.los. adapta m lo o que- aprend<>ram na~ umw"odad<-'' 
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l' escolas l'\peci.llozada\ para fazer o conh..,cimcnto m,l iS d iuentt· " 
hum.lno. Num mvel m.us ac.Jdêmi<o. rc'"1ha qu{' os histon.1dorcs da 
ciên~ l<l, da Cultur,l COmt•çaram cl a!J<.>rdar O passado nos tl'rmO' própnns 
deste • ... l'\(amos bem distantes da idéia platônica u.l ciênria como 
um ~• stema de enunciados crt>scenc!o com expt·rimento e observaç.ão 
e m.lntendo a ordem por meio di' padrões r.1cion.11s duradouros 
"(f{'ycrabend, 1 qq3 · p.XH. A le1tura dt•sse Prf'Í.Ic1o proporCIOna, all·m 
disso, um c lucid,liiVO qu<~dro da lw>tória <" sotiOiogi,l das Clênn,ls 
<:ontempor.inea 

' ANARQUISMO EPISTEMOLÓGICO' 

feitas a' conside1.1ções acima, com!"cemos cscl.~rccendo o que 
cabf. t•ntender por •anarquismo ep•stemológ•co•, lnicialmenfl• conv(·m 
lemb1<1r qut• "anarquismo" sign ificd antes opo>~çJo ,, um princip•o 
ún•co, absoluto, 1mutáwl de ordem. do qut· oposição" toda t· quak1ut•r 
o rganilaçclo, N~ ;ua traduç.lo nlf'tOdológ1ca, n.lo sign•fica, ponanto, 
ser contra todo e qualquer proct.>dlmt•nto mt'todo16gico, mas contr,1 ,, 
~nst1tuição dt• um tOnJunto únKo, fi~o. reslnto dt• regras que..., prett:nd.1 
univt•r>a lmt•nte vtl lido, para Ioda e q<.a lqut•r s illhlçào. nu st'J•l, co111ra 
algo CJUE! st· prett•nda eriglf como •o• mt'll>elo, como •., • car.t< terí'l" a 
distir111va, dernMcadora do que Sf'J·l •·cil'ncia". 

( o que feyerabcnd quN qut• se l'nlenc!a por "anJ r qtll~ll'lO 
episremolõgrro·l FeyerJbend d17 qtlt• esw ,Jnarq111smo difer<· lanto do 
CE'li cismo quan iO do c1narqui~mo políl ico (rt•l lgioso). Ao .lnarqtrr>ta 
epistemológiCO, n.io lhe e Indiferente um ou oulro enuncrado ,. 
deseJará, lolvez, defender Ct'rta form~ tle v1da comba11da rwlo 
anarquisla polí11c0 ou rt•ligio,o, manlendo ou aliNa ndo sel" obw1•vos 
e c~rrategias, n.1 depc•ndência do argumento, do lt'dio. de uma 
expc•dênci.1 dt> < OIWer,iio ou de 0111ros f,Jiores clf' ordc•m emocion.11 c 
de força pt·rsu.-.~1\ a. O anarquista t·pislemológico n.lo se recu>.lr.l a 
exammar qua lqut•r concepçJo, admi\lnclo qu<", por tr.h do mundo la I 
como descnto pda Cl(•ncia, possa ocultar-~e uma rea lid.1cle m,Ji' 
profunda, C)U que as pt<rCef>\!kS po>sam ser d"posi,IS de <híert•nles 
mant>iras "que a c•scolh.J de uma p.u1icul.or clisptJSIÇàO •corrt>spondt•llll' 
à re,Jiidadt.>" n3o ser.! ma" •rauon.JI' ou "objetiva• que oulra 
(Feyerabend, 1 'l77, cilp.XVI). 

Antes que um ide.\ rio, o .marqu"mo ept<lemolólW·o é tiiYl<l a1 ilude 
reflelld.J na próprio~ estratégia uldizada por Feycro~bend t•m Sll<l dt'fr·'>d 
e na crític-a dct poqura rlll ver~ária, o fifriona/tçmu. qut· vê 
conwmpor.meamt•nte rt·pre<c•ntado. t•m su.1 fon11a mal'ol'lalx>iada,l"'lo 
" rac10nali'1110 <r ítin1• dt• Popp!'r e na forma 11'l lll g<~d,1 dt•,se 
reprewn1ada pi' lo "novo fdCIOnd lismo" de LoJkatos. Por qtH' o 
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r~cíonal ismo torna-se o a lvo vosadol Para responder a essa quest<io, 
façamos du.as breves digressões: uma, par~ esdarect'r o que Fcyt>rabend 
enrcndt: pelo •ro~cionalismo·· que condena, como sendo tanto 
"incorrcto•, p.ua dJr conta do desenvolvomento d<1 ciência ((> este o 
ponto .1 que vamos nos awrl, como • ondesejavt•l", para uma vida 
gratlfkante; outr.1, para explici tar a lgun; pressupoMOS que fund.lmcntam 
a po'tllra epistemológica d\' r eyerabend. 

' RACIQNAUSMO (CRÍTICO)' 

[m sua crflica, Feyeoabcnd identifica o raríonalismo corn uma 
trddoção que nJsccu na Grt'coa e onocoalmente •sub~totuou os concPitos 
ricos c dependt'f1tes d<~ situação, própno; da épica primitiva, por umas 
pouc,1s idéias ilb~tratas e ondependenll's da situaç.io", gerando, numa 
segunda etapd, "estória; l''P~ciais, logo chamadas de 'poova:s' 01 1 

'argunwntos', cuja trama n~o é imposta aos e<~ractcres princoj.huS, mas 
'scgu<'-se de' sud naturcLil." Oesenvolwu-se, assim, ogualmente, a idéia 
ele quf' "são '" própria> t.oosas que produLem a cstóri,l !' d dizem 
'objl'tivaonento/, isto é, lndcpendentt"mente d,ls oponiõ<•s c das 
compulsões hostóncas.• A pressão conJunta dcstt's dois dt•senvol. 
vom~'lltos afio~nçou • o critéroo cre que o conhecimmto e únoco de qu~ 
existe ~penas um.o estória ,\(eitável: ,, 'wrdade'- ,1b>lralo, ondcj)l:ndt'flll' 
da >lluação ('objPiivo') e h~scado em argumen1o• (Feyerabend, 1987: 
p.9.) 

Sob eS>«' l'nfoque, podemos entender a r,lz.JO c rito< dela por 
ft'Yt•r,lbend CDmO a facuJdadt' peJa qual OS padrõt.•s cre tal tr,ltfiÇàO Sl' 

ext•r<em, tradutindo-se em oberliên<i,1 a regraç fixas e ,, parlróe< 
imut.ivcis, estabelecendo 1.' 5lobmetendo-~e a alf\O como "o· método, 
conCl'ntrado, na <ua versão contemporâneo;~ mais flt'l. nas seguontes regra<" 

2. ri/minar ltipótC>•e• que n.lo •e aju<tl'!m .1 fato< bem E'<t.obelecldo<, 

Expressam, <egundo Feyerabend. a •essênco.l do emporismo• e do 
ind!llivismo (feyerõbend, 1977, capolulos I e 11.)1 Ao cnli<.or a t'fitácia 
de ta i> regras PM·l dar cont.l da condução da c o~ncia, r ey<:rabend 
ogu.l lmmte crotic<1 a Pficáci,l, para tal fim, do prOC't•der por " raLÕI'S", ou 

'A~itm, tm que ~·m .lsc.riuc.utlt! Popper ao lnduiJvrsmo,pock•nlOSverquecomJMrtdha 
o llmpln .. mo d~sH:, ao lomar ., exptmi!ncitl como "o"' árbum p.1ra a aCt--IMb•hdadt• {viA 
··r.tl<.e;.m~nto"') eh.: noss.-ts IOOclf'l~. OQS.Se modo, pnck.~,~ entt:nch·r que feyt>r.tlwndcham~ 
o prO< t·cllmento qut• ~ oponha ~qut'las regrAs._, ,,os preceuos do própno r.1riono1/ismt) 
omro o,.. r-ontrõ»-1nduc Jo. 
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'''J.l, cf.,qwlo que. segundo '" r~gr.JS podemos alegar como base de 
ll'gllim.Jção para nosso proc<"t~r. 

De modo similar. entoe<~ .1 rarionalularll' enqu<~nlo marca 
C.Jr,ltlcro~loca daquela tradoção ~ a teoria e<orárira c/,1 r<~nonalidade a 
qut• PSI.l roncepção d.í lug.w dt-'s,JC'reditando a ompon<•n(hl dP uma 
t~·ori,l d.1 ciência c1ue apoo111· ,, t.1is padrões c• regr,o~ " 'e prt>tenda 
.uolorit.Hia por a lguma lt•ori,l d.1 r.u· ionalidarle do fdlt>r c ientífi co 
(f <'y<'oabend, t q87) , poo .olg111n princopio únoco di' legitomação c 
u1g~\nização. Caso nJo po\~1Hno~ resistir à Ct10id<;<io fJc• buscar UJll 
prinCipiO (m<.:la-metoduló~ll o) que St'Ja aplocávl'i ,J tod,l\ olS SitUaÇõeS 
(ou tonll'xtc><o), conet·d<• 'I'"' u únoco seroa o puncopoo tudo vale 
(rc~"'•ll><'nd. 1977, cap.U' 

PRESSUPOSTOS O() ANARQUISMO EPISTEMOLÓGICO 

[m contrapartida, qu,,;, o~ pre~;upostos em que• w .1pói,1 ,1 visão 
d<• r<'YPoabend? O exaoTw qu\' l,1z d.1 cit\ncia projet~ ·Sl' n,l 1 >l'~petliva 
d<' uma redt' de pr<''"'flO<oto' \'l> istemol6giros, ontológicos, 
ilntropológicos t' Jlt'd,ogógll os, (]U!' exccdt•m um,o IMIIIol 11wramentc 
mctodológitca. v;. o mundo qut· desejamo' t•xpi<H.Ir como uma 
t•ntoddd<' em grandt- JMI1t• dt''< onhl'cida. E ve a ci<·n< i.t < on,lruida em 
~<'U ,,n."o como um modo de concebtor ,.,,,, I'Otlcl.ult•, dando-lht" 

l•l rom() f\'lV"s t· p.1tJ:rõe~ s.lo u .. u.,ln~"ftft• rom ... rlas.como constlllltrll~""~ d., ·r.lfiOrMIIr~ 
111hro qv~ ~pt.,ód•o~ famo'\O~ n.1 cu.•m ,,-,, .ulm•r.arlos por u<!nt•~l.~"• Ulowto~. rto m~r.mo 
morto flUe por pt"S.,Otl~ cont!.uv,, n:'io lor.ml'rac!onttl~·. n~o orum•r·'"' cl~ umJ mam?lr(l 
'ro~e •on.tl' .• 1 'razão' n:io fo1 '' lorç ,\ m(Jfm,l por detr;'!.s elos mc<mo~ (' tliPs n:\o forilm 
J••lg.uto'J ·r..~c.onttlmcn lr'". (f('Yt'rili'H.'nrl: 1 C'l78. p.l4.) 
• ft•yl:'r~l~ncl t');plicti.\IIWI'h' Cni•C·' "CU t'tll-oqul.! e.'õtállro; .... ,d~i .. llt• um rnétodo estático 
uu d(• uma lt'oria estática d.a rM tc.>ntlhd,ule tunda;.se numa conn•p<_,\t) t lt•m,u•rlcJo mgénua 
,~, homt·m t" de s:ua Clrcuml.\no.\ MKMI· .lfl·p.:rabend: 1977 r J.l.1 
• N~ C<lhta <lqUI ol C'TÍIICt\ n .... llllV f'i!-l .. punctp10 se-no\ .\ulo-dt·~lrouvo. lntendicto como 
um mt:t.l-pnntipfO, poc:~~"' cornpu-'~ KJb ..,j o pnncípto nt'm rudo 1..1lt"como pnncipto 
tk• otriem mrt•nor, amwnlt' "urn p.uhcut.u conteKtO, <-nquo1nto fiMln \Jt.• ~,. .. o U:nico 
pt•ncípto 4ut~ se aplicana a 101-lcx O\ ('Ofii{'J\.lOS. Cdbe •gu.alm"-nll· rt".,\.tlt.u qu•· .\ .\n.ilise 
tb c•e-nc•a 1e1lol pot f•''r"..,''bt..,uf. con-1 ., critlcd (}\lt' t!:l.abora contr.l o ~roKiotMIIsmo não 
rlt.'Pt•nde d.1 prévia act>•t~ç:.o ft"'"'A: pnncip1o ou rl~ qur~l«l\H:t pt•ncipro que IOSW 
llt'ÚY~·r.,dlmt:>nrc vilhdo nJo JUt'h'l1rh·ndo umil nova "C€.'ori~t d., cifonc--til .. ou da 
"r;'IC'IOrMiid,uic". No Prcr.~oo ;1 2~ t•c-hçAo •ngle<oa rlv (Afldin .. r Mf'thO<I, 1()88) t! re-prorluLI<Id 
"'' J• ,,..llçJo (r •yer•b<:nn: t qq3 p. Vlll, h"Y"'"benrl d11: 

'1Udo vaiP' não,_. um 'priiK lpln' que L'V clefendo nao fJoHl'OO <~HI.' p•lndp1os poss.i'lm 
M·r usados e fruldc:-ramt•ntt· dN u11do\ loro1 <ia snu,,ç.io ronrrH.t d~~ tlt'"'qutsa que 
{,to t-Spt>rfl quf-' d(.., ;m·H·m m,,, ,, dlt-rron7dd:t t-xclilnMç:'to rh· um r.lnonilli">ta 
que olh" m.:.is rit.· f>t·tftJ" hmór1.1 LPtldo ot<o mwt.u CfiiK:.,~ ~>..dV'II\',1S, ~nac; t> 
complet.amenlt- dP.som:nt,ul.t\ qtll' 1eceb1 após a publtc~u;; ~o fl.t 1• cd1ção 1ngte-sa. 
11'\..'qlk'ntemente mt-~mbro ri'" •mnh.ti trocClS com lmrt-; o t'JtMfiiO .m'lbos, k!'riamos 
uric:> ~ tós~ C.ap.lll"S r1f! lt>f ._..,...,.., t>h~ fUOf&,i._ • 
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s~nt1d0, ( 1) ,1dmihndo qut• ,1 ro1.'a e a comprvt'n~.io de um~ 1ri<>1.1 rorrera 
dessa coisa "~Jo, mlllt~~ V<' I c~. partes dt• um (mico e inchv"iwl processo" 
!Feye1·Jbend: I q77, JJ •. Jl) <• que não h,\ "f,uo< nus", t•,t,llldo os fato< 
semprE> SUJI'I[O> ~ "coni,)ITIInaçào" f"oolóJIICd I' histÓIIC o-cultural doi 

evodi>ncoa (Ft•)·~rdlxmcl: 1q77, cap.V), (2l tomando a Hi,tnu~ como um 
lab1rinto dt• mterações e ()) propondo <JU~ a t!duc,\ç,io Clcntolo~ea dt• 
seus atort•< Wl~ conciliacla com UITlil "iltltuclt• human1,ta" loht•rt.ldOM. 
eh> vida < ornplela e gratifiC <~nlt', junto ;1 "tt•nt.lllva corre'fK"1dt·•nte de 
desçobnr O'o segredos d.1 rMtllre7a e do homc•m• (rE>yl'f.th••ncl· tQ77, 
p.22.) ls~.l rede de pre"upostos faz.,,. prPwnte na ronn·pção dl' 
conilerimC'nto que reyer;~bt•nd ofereci': 

'() COn)wnmentO ... n.'\oe' umgraduJI dfHOXImar-sccL! H•rci.J<Je.l, olniC>, 

um ou~Jno de all~rnJhv." mutuamenc~ mcompallvei• 1<·. tdiH•z, atE' 
mesmo mtomensurjv~•s), onde cada tfJOrt.) ~tngular~ ç .. td,l conlo r~ tark1s. 
cad;:, mi lo que 5ef;} P·111('• do 10ÔO iorÇtl .l~ rl<"mais l lflr lf'~ ol m~nlerem 
arlllUitJ._do maior, f.vt•ndo com qu<' tn<IJ~ tonconam, ,liJt~vés cles\C 
proces-o ~ comJX>IIÇ~o. para o dc..envolvm1en1o de no'"' con-.1mu• 
Nada f' Jamal< d<>lmiii\·O. nenhuma ICHnla de '~'' podP ..,, om1llfla dP 
uma l'><phcação abrangl'nle', 

refl(.'tlndo-se na sua ,ln,\hse da r·•ênd,J 

#( AtarC\ftl ck> dE!,IJSia ndo to mab a de 'huscur a vtordade' ou,, r Iro 'louvar a 
Deu,· ou a de 'siswmalltdf observaçô<•,' ou a de 'aperi<'I\O.ll preovosô<>s'. 
[~~._. o..c.\o tlpenas efello~ colaterais de uma .. 1t1v1dade fllr~l .1 t1ual a ~u.t 
atenç Jose d~r~ge d1rctanl<'nte e que é 'tornM tu<te o argllrtl('nlo fraco', cal 
como d1sse o sohsta, JM'·'· d!"se modo. g<~rdnllr o mo• ímmtu do todo" 
lreyer.llwnd: 1977,f>.'IC1·4 1 .) 

Es<!>,, #visão" da cif•nc-i,1, por sua Vf.'L, ~ tPcolhida d.1 lratnd dt• um 
outro pressuposto, qu.., jogará papel centr.ol na t•stralégo.l .ugum"'ntaliva 
de FeyN~Ix•nd: <t de um.l frt-quenle oposição t>nlre a "<'Jl"l(•mologoa 
oficial" (soh .1 égide do r;u·ronilfi,mo) e a •·prAxis cientific.t" (que se 
rt:velau.l irrJnon,lli<til, wguntlo os cntérío' ti• •epistPmologr~ ofiCial"). 

ESl RAI (GIA ANAR()lliS IA 

[nct..•rrtld<l' nossas dign .. ~$ôeS, voht.•Jno~~ então .lo ft•OJ mais 
imediato cl.t defesa do .tn.orqlli<mo epNemológico 011 fllttrali<mo 
mecodóg•ro feita por rt<yt•rabcnd. Pr<'tt•r1CI~ ct .. iorneLl'r um,l nova 
meto<lologio~ ou uma nov,l lL•oria da r~cionaliddde? N.lo, Wll objetovo 
t' convenCL'I o lt!itor de qui' "toda.< ~· nwwdologias mt•srno .l< mai' 
óbvia<. têm lunit.lçõeç" (f<'y~ro~hend· I '177, J)A 3.) Como pwc t>de? Na 
leiturol dP Contril o !VIétodo podemos t•ntontrar, subjawntt• .i sua 
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narrat iva, uma estratégia que, refletindo seu anarquismo, desenvolve-se 
em duas frentes, a suportarem-se mutuamente. De urn lado, busca 
implodir a posição do adversário. Lutando em seu campo e c0111 as suas 
armas~ mostra 11a irracional idade do racionalismoo;", uma vez qut:! suas 
regras, levadas às suas últimas conseq(iências, dentro da própria esfera 
lógica e epistemológica em que se alicerçam, tornam-se auto-destrutivas, 
inviabili7.am o alcance de seus objetivos e conrlitam com os fundamentos 
que as suportam. 

Dada a "contaminação" histórica e fisiológica da evidênci~ -
admitida mesmo por posições racionalistas como a de Popper e de 
lakatos -, a condição d"' coerência encerrada na regra I: 56 .1cei1.1r 
hipóteses que se ajc1stem a teorias confirmadas ou corroborada.< impede 
a exploração da evidência. Alimenta uma visão conformista e dogmática, 
de preservação do <tatus quo, e supõe urna autonomia d~ própna 
experiência, uma vez que, tornando irrelevante a exp loração de 
a lterna tivas teóricas para o acesso a e la, supõe que, independen-temente 
da teoria que a condiciona, a experiênci~ seja cap<~L de revelar-se, 
torna ndo-se "a" medida para o con teúdo empírico rle 11111~ teoria 
(Feyerabcnd: 1977, cap. III.) Por sua vez, a regra L: Eliminar hipótese< 
que não se ajustem a fatos bem estabelecidos, se observada, nos deixaria 
sem qua lquer teoria, dado o desacordo tanto quan tita1 ivo como 
qualitativo que toda d teoria exibe com rel~ção aos fatos de seu domínio. 
Para ava liar tais discordâncias, bem como permitir a exploração da 
evidênda, escavando as ideologias subjacentes (feyerabend: 19 77, cap. 
V), e a discussão crítica de teorias, torna-se indispensável o trabalho 
com altemativas teóricas confli tantes- "não podemos descobri r o mundo 
a partir de dentro. Há necessidade de um padrão externo de crítica: 
precisamos de urn conjunto de pressupostos alternativos" (reyerab~nd: 
1977, p.42.) 

De o utro lado, Feyerabend mos tra a "razoabi lidade do 
irracionalismo", viabilizando o progresso da ciência, em qua lquo:-r uma 
das acepções que lhe seja emprestad a (feyerabend: 1977, cap. ll). Assim 
como o "racionalismo" foi caracterizado pelas regras ac ima 
mencionadas, o "irracionalismo" o será através das contra-regras 
(opostas às regras do racionali.mw): 

1. Introduzir hipóteses que conflitem com teoria.< confirmadas ou 
corroboradas; 
2. Introduzir hipóteses que não 5e ajustem a fatos bem estabelecidos. 

Se as regras do "raciona lismo" representarem a essênc ia do 
"indutivismo" - ?O tom~rt:'m a "experiência" (enunciados ~ingulares) 

"O passatempo lavorlro do ilnarquisl,l ~ "pt:nurbar os r.1cioniillsti1s, c:Je.scobr'"rlo razõe~ 
forres para íundr~mentdr doutrinas des.arrazoadas:" (FeyerJbend. l977: p.293). 
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como arbnro para confenr acertabilidade I lcgillrnrdedl· o'ls "teorias• 
(enunci,rdos univer<,ris) - ,rs contr;r-regra< representarão o que w pode 
chamar de ·contra-rnduo;.,io·. A "razoabilidade• da contra-mrlução 
e~labeleu:-se na rn~>dida ('IT1 qu(' ~uas < on1r.1-regrJ' são n<•cessárias ."! 
exploração da evidi!ncia e discussão critica pretl'll<hdas Pf'las r€'gra< 
do ranonalismo e mostram-se "corroboradas• pela práxis científica, 
tal como pode ser visto noS<.•u estudodeca<;d sobre a defesa d.l doutrina 
copernrcana" rntrodução dl' uma nova fisicd por G,rlileu (feyer,lbend, 
1 '177, cdps.VI-XII I.) 

Esse estudo de caso de feyer.tbend revela como a novo~ti'Ori.-," de 
Copérnrco, admrl indo o movimPnto d.r Terr.l, conflitava com 1\'oria ,. 
f.110s ac('ilos e bem est<tbei<'C'Idos. a teorra arislotélic.r, com um.r ~ólidd 
eprstemologia t' ontologia, e sua bem sucedida admrnislraçJo do Mm<o 
comum, prowndo-lht> o requerido supone empírico. A eslr.ttégia para ii 
d('ft'sa da novil visão demandou a subslrluiçJo do p.1drão semorral ~ 
lingúístico-conceitual vrgente, arrng rndo diferenre~ c"ra tos da 
experiência, desde uma nova l~oria da sen5ação (que rfev('na Sl'r 
a<ompanhada de •razão") t' da pl'rcep{.lo (com o uso de um ·~t·nltdo 
supt•rior• - o telescópro), alll uma nova conccpç~o do movimento t' da 
própria ~xperit'ncia. Consi>liu em, primeiro, garanlor-lhe espaço, com 
um movrmenlo micial de rec.uo, evol~ndo u confronto di relo tom a l(c'Oria 
aristotélica e neutrali1.1ndo o apoio da evidi!ncia disponível, apt!lando 
rl,io só a argumentos, mas à propJgand,l, a r,uões t•ventu<~is t• 
procedirnemos para os quJis Galileu n.~o dispunha ele "bcMs ra~ões•, 
como o do uso do telescópio. Postenormeme, o' novo~ padrões 
orientardrn a busca da evidência favor~vel ao novo si slcrn~. c:om o 
desenvolvimento de hrpóu;ses (cit'ncia~) auxilr.rres, novos rnstrumL'Illos 
e procedimentos, ao 'jual servrram rt>cur<>OS •prorbidos· pelas regras •do" 
rnélodo, como Lrso t ~ adap1açõcs ad hoc, afastamento d.~ evid&ncia 
contrária e privilégio à evrdência corroboradora. 

CRiTICA À METODOlOGIA 00 'RACIONALISMO 

Tais recursos e procedomentos ferl'm os dilames do r.tciotMii<mo 
critico, "a mt'todologia posrllvista mais loberal hojP t>xi;tl'nte• 
c r t•ycrabc•nd: 1 '177, p.269.) r eyerabend contesta cada uma dt• suas regras 
melodológica• (feyl'rabend: 1977, cap.XV). Al<·~a qui', frequt·nterncnte, 
instiluições, ido.' ias e práticas desenvolvem-se a partir de alividadcs "'m 
imj)Ortância. A formulação clara do problema e pane daquele processo 
de mútua dMificação da roi<a e da id('ra corrWt d<1 coisa. (ornpMte a~ 
crflic;rs de Lakdtos (1'17'1) .1 um princfp1o estrito de f.tlsenmmto, .1 que 

11 Proccdkurnto c~rente t'e>m su.1 recUJ-' a oíell'ct'r unM nova lt"()(UJ d.1 ctfncM 
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es1e chama de false,Jmemo ingênud. Critica a exigt'ncia dt> conte(ldo 
crescente (excedenle) ou de crescimento empírico, alribuindo >U<I 

p retensa afenção a uma ilusão epistemol6gic<J: 

"o im.3ginacloconte1írlo das leorias anteriores { ... 1 diminui<' pode reduzir
se a1é o poniO de tornar-se menor que o imaginado contelldo das novas 
irleologias"lfeyerabend: 1977, p.276·277.) 

Pois, 

No aparato conccilual da teoria, que emerge lenlamenle, logo começa a 
rtefimr seus próprios problemas, sendo esque~idos ou postos de lado 
como lrrelevantP.s os problemas. os fatos. as observações iln1enores1

' 

(p.275.) 

Ou pode st-r que esses problemas, falos, obs<.'•vações sejam trazidos 
à t'Sfl:'ra da nova teoria alravés de recursos ad hoc, redefinição de te1111os 
ou ;,impl"s afinnação da decorrência rle seu núcleo dos novos princífJiOs 
básicos. 

Em que pesem seus ponlos de convt-rgênda com a análise de 
Lakalos, reyeorabend eslende sua crílica i\ "face conservadora" d•· sua 
proposta racionalista. Essa proposta apr~>senl a-se como metodologia dos 
programas de pesquisa. Os crilél'ios de avaliação proposlos por essa 
melodologia refe rem-se, an1es, a çérie< de teorias cstruturildds num 
programa, dotado de um núcleo, que Inclui o componenle m<>lafísico, a 
idéia d irelOr,J e "irrefutável" que o caracleri7a e move_ Desenvolve-se 
alravés de suas hcurí<Lica$ positiVt! e negativa. A heurística negativ,, 
es1abelece que caminhos devem SN evitados, visando a preservação do 
núcleo - estabelece a formação de um ''cinto de proteçilo". pela 
articulação e I ou invençâo de hipóleses auxiliares; rcdirigc o morlu.< 
tvllens ao "cinlo de proteç;io", procedendo a ajustes Oll à subsl ilLliç~o 
1o1al do "cinlo". A hevrí.<tica positiva diz respeito à polít1ca de pesquisa 
a ser scguirla - sugestões sobre como modificar " sofist1car o "cm10" 
rt•ful;iwl, incluindo a conslrução e complexificação de uma "cadc•<~ de 
modelos" sucessivos, sendo esperada e anlecipacla a cx ist<~ncia de 
"refulações", bem como a eslratégia para digerí-las. São as ''wríf1c,1ções" 
(e, não, as "refutações") que man1êrn o programa, a ser avaliado em 
função d,1 tl.,n.<Íerênna progressiva de problemas. À lu7 desse cnléno, 
uma çéríe rle teorias é progressiva quando teórica e empiricamenle 
progressiv~; teoricamente progressiva quando cada nova teoria lem 
.1lgum exces.,o de conletído empfrico (p1·edi1 falos novos, em relação à 

1 Lakatos coocordts com ii crflic-~1 cl~ Popper, segundo a qu"l nenhumf' lt.lOriil pode St!J 

verificável. mas w1i além.crlticilndo ao próprio Popper .. contlil Popper, df;llcnfle o r.(lr.\tc.r 
histórico, retrospecliv() d01o c.h;unados "exptnmentos cruciais"' t a hnpOSSibtlicl;u lc rlc 
rf!IUldr conclus/v;Jmentequalqt•t!'r conht~inwnto ou tcofla. 
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SLI<l predece;~ora); empiriramenr<• progn'''"•Jquando parte do <.ontcúdo 
t•mpirico fo1 corroborado; rlegenC'rativ.! 411ando n~o lo1 progres"va. A 
an·•tabilid.tde de um progr,!ma requ<'l que exiba pelo menoç, 
tr.m<ll~renci,l troric,unente progre-'iva rlc proiJINn.J,. Pro.~;r.•mas s.Jo 
r~• J •• •tados por outro' progfiJma,, com os<!''"" compt•tt•m, f'm Vl>la de 
su,, rorça /Jeurísricd . c-apacid,lCie para produlir fatos novos, explicar 
rt•tutações no decont'r do cr<'SCIIl1t'lltO t' qu.1ndo f>O"'vel e>tunular a 
mMemátKa (Lakatos, 1 '17<1) 

T,!ÍS ~v~h,lçôes, t•ll!r(-'t~nto, n.1o são instdntâneas, ll('lll de ••pllcação 
mc~Jn i ca". T.1nto .1 llovicladt· dt• urna proposiçd<> fatual < omo as 
av.tlldÇêw-s df! casos. "'corrob,Hdclores·' t• ·(als.~~ .. utores,. 'o.ãe> -.emprl• 
r~lrospectiv.J~ e a t'\ldêncitl contrári,t c1 um(• lt-orir;t s~•.l ~cmprt' 
corroborador.1 de outra. NJo h,í ra.<:Õt'' lógicaç ou L'mpuiCas qLw 
po,sam decr<•lar o fill't'i1111enro nmdtJsivo de um progl,lllld. P•ogramas 
em degent•raçào podt·m se recupt·rar. lnc-ompahh•hdades gNalm~.onte 
surgem com ,, exp.ln,.io do> modelO>._ "Não st' trata ele propormos 
um.1 teorid t' a Naturt-za podN grit,lr NAO; tr.1l a.se dt' p•oportn?> um 
t'llldlanhadu cll' teoi1,1, l' a N.lturt•L,l poder gntar INCOMPATIVCIS" 
(Ldkatos: l<l:'Q, p.15<l.l ( • algun, do> m~iort•> program,l> de im ,.,t,gilção 
(u•ntifica progrediram 'obre fundamento' •ncon,.,t .. ntes tL.1katos: 
I '187<1, p .. S2.l Segundo Feypr,tlwnd, qu.tndo L~k<ttos pt•m~<~necl' 
cons1stente com suas próprias rew•''• ou >t'J•'· com o r<trmnalt<mu liberal 
qlll' ,1prego.1. <eu raciondlismo (; um anat</fllsmo rlMarçarlo: quando, 
port'm, afa>t.lndo·st' clt• suas "'8'·''• di.' ~·ulil.oeral"mo. adm1h.o ,, nx·rção 
pr.ítira, dá luga r d uma "idt•ologia <Onwrvaclo,,l ', d•w•rg•ndo do 
"an,11quismo". reyeralk>nd, contudo, ui L qut•, no nosso atud l t•st;tglo dt' 
con"iênci,l itlosófic,l. essa amb•gu•d.llie de Ldk<!IO>" '"" "rdclun.tli,mo• 
f.lJI'm ma" pt·lo •an.trctUismo· que uma dcft..">a O'it<'n""' dl'sh· '"que, 
e l1• própriO, feyer.lbélld, dO cOnchm St..'U lfvro. Sl'fol um l,lk,llldllO 
(f l.'yt•r.lb!>nd: 1477, cap.XVII.) 

NOVOS QUESTIONAMENTOS: A ' INCOMENSURABIUDADE' 

A cri!Ka de feyerdbt'fld ao •r,,cionali"no" (ou, .1 sua tld"sa do 
·.1narquismo·1 ahng<' certo:. pontos crucia" .1- análi>t'' contemporàneas 
d.t dência-.h supost,1S d•st•nções t•ntre •·oLN•rv.Jcional/tt'órico", • históri<l 
d.1 dência/filosoíi~ da c1ência" t', relacion.•cla a l'~l.l, "conti'Xlo-clt:
tk·"oben.l I contexlO·Ol'·JUSIIiicaç;io'', com um sólido ponto ti .. ataqut• 

• rm um;, nQiol d~ pé rlt: P~'sma. dercnclcnc:lo-se ck• ( ' tiiiCil qut.• lht· t: rt'Hol fi~ •r 1\uhn ~ 
rt.'y~·tabend, l·lkflfOS apt•l<l ~\ 11t!C~ssldild\1' rito WS1CI IIf't>l,t!f\h•, Sl,·gu11d0 eh:, tHiliOdrts ai 
m,·todologta' cit• Voih:nno-rlt» do ~'Wnli.O comum"' (•'-to t:, rle jtJ,J'O'i. rle casos. parttculo:l'~ 
qut• ndo se f<lll"fn ~ndo rt>gras flk"C,If1K.U.,. mat que ·lf>t''~' "'-"g\K!m pru\( 1p1o\ qut• 
d-t"l>."m .1lgum Sptelrauml P·lt.l aph<rlÇ.~Io dMo r~r·• • (L.,Iri..lfCh ~ I Qft7.1. p.lfJ.. 37, no1.1 581. 
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nO m,llerial históriCO para questioná-las. ( nquantO ii primeira S<'('I1COnlra 
j,\ bastante "desacreditJd,1", as duas últimas ainda s.lo divosores de água 
imponanles c:-ntrt> modos dt' analisar a ciêncoa, ruJO questionamcnto 
rt>n•IJe um novo mfoqut> ,, partir do' c-tudo.< dt> raso reali/ddos poo 
fl')lt>r,lbend. C;st-s estudos conferem conferem à hostõria da< coências 
"on papel sub5tantivo para a sua compr!'ensào filosófica,• com monuciosos 
exdmes do pdfll'l de fatore~ contextuais t-circunst.lnciais e reconstituição 
do •contexto de dt>scoberta•, ll.'vando a um,l critoca daqul!las 
di;tonções.'" U'llam-nos, d!'ntro destP quadro, a algumas doswssões dP 
~JtoPstões bastante problem,\ticas, ta i; como as da "commsur.1bolodade I 
incomensurabilidade" d(• teorias, elas "rel.lÇÕCS ciência/n,io-co(•ncia" e, 
dc um modo um tanto velado. mas como o ponto que e>lá no cerne de 
todas as discussões contl;'mporân(',1S, a da "raroonalodade I orracionalo
dadt>". Detenho-ml', daqui t•m doantt>, no exanw de algum," dessas 
qut><tões e, sohreHodo, no d.1 p rimeir.1, ponto nevrálgico das polf-mica< 
accr<:~ da "mudança na c iêncía" t' a lvo centra l da closcussão 
"Mcionalid,ldc I "irracionalidade". Po1s a "incomensur,lbolodade" nào 
só lere as prct~mões tk um conjunto único dt> rcgras ou proncipoos, a 
presodir a c;~racterização c o progresso da ciência, como contextualiza 
.~ própria "r.Kionalidacle t ienlífica•, qu,llquer q toc seja o sentido a t<l,l 
<Jtribufdo. 

A quest.lO da "ilus.io epistemológoca• ck- ri'C'<rimento emp•riro. 
há pouco referida, é um íio provilt-goado p.~r,l a discu,são da 
•nromensurabilldadedc tcoriils11

• Pa1J seu exame, i'(•yeraberod procedc 
d<! modo similar ao adotado na "implosão" do •r,lcionalismo• pelas 
suas regras - revela as Já menc10nadas deficiências intt>rnas das 
metodologoas da comen>uração, wpresentado~s pelo "rac1onalismo 
crotoco• de l'opper e pc l.1 •face conservadora• do rac ional ismo da 
"nwtodologiJ dos programas de pcsqtoi~a· de L,l k~tos, abrondo espaço 
l>ara examin;or as "ra7ÕC\" a favor d,1tese da inromen<urabi/idade. Por 
"oncomensurabilidadp" de teorias rcyerabt'nd entende '"" oncom
p.trabilidade. "pdo menos na medod.1 cm que t.'<t<lo em jogo os padrõt•s 

'Ruvesrem ele s•gntlicrtçâop,óprt,, .-. p.:.r.Mr~,se do Kc11H fl."llfl por I t~f\ato"t: *A ltln'>ofiR ,t,, 
Ch'nc..- sem A h1tlórta d:t ct~ncM c vr~zia; dI tl .. tórrtt doit Ciêr~cia sem a filosoír.l cl.l ciPrlnoJ. 
é Cl'g~l· (Lak.Jt01: J987d1 p.ll I ft.yerabeod ft."h:re-st> a ~~w rn(Jiuo rentt:luttt"'to d.l 
n~tlt·x.lo hlosofrCA ~ do m.aterldl históriCO tm term~ dd nt-<t.-•..,sána cnmbmação no 
>rsumento o1b<tr•to com o nMiho ela hoSJ6rl•: -o argum.,llo abstraio~ ornpresconrliw·t 
po,qut: rmpnmt' •·<V'tllth.i nos.st1 rrfll?do.Ahrstóntt, mtr~t;ull01 r• IMnbém impn•-,o,cmdiVt'l, 
.10 nH:"'roo; 110 ~1tu,, 1 p10t~g1o da li l~oh.-l, porque ti,\ torça a nosso' .1rgumen1os'" lff'Yt'r..tbern:l: 
tC\77, p.244.1 
~ "Na históna da Crl'-nci-'. p.wk6c.~, dto JU~IhC.lÇ~O proibt:m, lu. -quentes '-'t"lç' rormasdt 
dgtr f)fovoc.ada-. por condtç6t·' psrcológrc.tl~. sócto~econõmrro.politrc.r ... 14 outras ~· 
C.lrAtN ·externo' .. t•-' Clêncrõl 1:\,,~.omelte sot)f(VIVe porqU(_o W rermite qut.' l'li~i\i fonn.h 
dQ "8" prev•l<•ç,,.n• (Fcye,_l,.•nd tq77, p.260.) 
11 Esse~ um dos1r.1ços mar! c.uttcterrsticos cL1 ar\.llise de ft.•ycral>Mcl e que o aproxun.1 
da• cor~SirleraçC'>t-s do.• Thomas Kuhn t 1979) part'Ct'Odo ala!l.\-10 rle laka101 
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mais fami liares dt> comparaçJo", notad;unentc os de wmparilçJo das 
dasses di! consequO:ncias d.Js teoria' Pm quc<tào (fl'yf'rabend· 1979, 
p.271-274.) A incomensura/11/idadt• t'stá estrt'llamentt• rclacionada ao 
<iynlfirlldo e depende do modo como sejam interprt•t,1das ,os teona~ 
científicas. Coloca-..e para uma inlt•rpretaç3o "rea list.l". qui! concebP 
'"teorias ç ot;'Otificas como prt>tendt:ndo d izer algo acerca da constotuiçáo 
ontológic,J do muntlo que tomam como objE'tO de onvestogaçJo 

Fcyerabend Mrola trf>s teses n•ntrais ~ favoo d,l inromcm<ur<~
btlidadcr. ,, existl'ncoa (1) dt' esqut'mas de pensamento mcomensur.íveis 
t•ntre si, (2) de l'"ágios oncomt'muráveos no desenvoh omt•nto da 
JWrccpçJo e do pensamento no indivoduo (rt.'portando->E' a Piagl't), 0) 
dt• princípios ontológicos condicionantPs das ideol~i,~; subjaetmtes a 
culturas diversas que impt'<lem, 1omam <c•m <enlirlo, detE'n'l"'mados 
s.-temas conceituais e qtoe a11em j base das cosmovosões enct·rradas 
nas nossas teoriils cienlffic.:.s". A mera dift•rpnça conceitu~ l nJo <' 
,uficient<' para tornar duas teorias on(omensuráveis"; para qu!' isso 
ocorra, o uso de qualquer conceoto dt• uma dt-ve torn.u onaplic ,\veis o' 
conceitos da outra - o que tem lu!;M quando est.io Pm jogo teorias 
rompreen~iv;ts, que ,1brigam diferent~·• fund.JOnentos onto lógkos: 

• Atonai, supÕ<'· ;e que umd teoriJ •brangente envolva tamb(>m uma 
onoologia com o propó~IIO de delo motar o qur eJ..iste <' •ssim d<-lomotar o 
.lmbolo dos falos possfv<'h e possfvei; inoerrt~Mações• {I cyerabenrl: t977, 
p.276). 

(, par.1 sua irwestigaçJo sem:lntoca wo cmpreendod,l, Feycrabend 
propõe qu<- se proceda como um ·•ntropólogo ao estuddr d cosmologia 
dt· uma trobo: apwnde su.1 linguagem e informa-se dos seus h.íbitos 
'>ociais IJ,\sicos; Investiga as relaçÕL'> dessl'' com motras atovodades, 
nwsmo ,,, que part<çam iroelw,ontes; procura odl!ntificao as idéi.o>-chavc 
, .. então, enu~ndê·f<l5, inwriorizando-as, wm bu\t .or •traduções· 
prl'maturas' ':completado wu ;,studo com o c·onhecnTM:nto da SOCK-dade 
nalova e dl' seu próprio dt•senvolvio'llenlo p<'~soal, pode Pstab ... lecer 
comparações entre•, por ex<•mplo, o modo de ptmsar euoopeu e o nrllivo 

'· N.\o se coloc.1n.a. por exemplo. p.-.ra um.l Jnterpn..-raç:to 'inslrumu'U.llisl.l .\ luz d.1 
qut~l ot$ IC<Ht.u si\o ll'l'ltrumento'i pM.1 fil.(t:r previ$Ô(') act-rca do compor1.1m1"'to ele 
lmõmeno< (~uponlio urna hngu~g~m comum dt' obs~rv.oç~ol. 
•~ Sob es~ tfltoque Of1tol6g«:o. p;.n1lha .l conc.,>Ç:io ril• \\lhorif .te l·rcol dil lm~uagem, 
como "'modt•l.ulota dt•l'\ld'ltos-. tr.tzendo cl6l,Sthc-AÇ~ .. co-.mológ•cM •mplic•t~·. 
• Feyer•bl-ncl, em noM <I~ pe dt•J>.Igona <r •<yerabt>rorl: I Q8t. p.t 'i >I), rl11 qu• Kuhn 

oca.sionrtlm<-111t! descuidil desse po1110. 
1"1 L..,rerabt11d rtíere·w •guafmt11t~ .\ "'P'~ltitz.lgtom da Hngu., m<J1('m.\ pcl<t cn,mça. ou. 
me·'l.mo. ao ''1.1 .lprt'nCt•lctdo dt! outras língua' qvP n.\o w ptOCt."'l.;,.,l \li..l ~rrarluç.\o". r 
f}t:rgunt;H:c, l'nt:to. porqu(• os acktltos wmtWm não f)OII~r~am olprt'fldt-r ou ~tr-Ar en1 
novas u~-ori.1S cienti(,c.15 M>IYI supor t.Uil tr.trfuç,\o ("conwll!.uração") c:om ouu<t~ lt•On.lSf•\ 
ronhec:•ct.u. 
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e decidir acerca da possibilidade ou não de reproduzi-lo na lingLMgem 
ocidental (Feyerabend: 1977, c~p. XVII)'6 • 

Por fim, cabe mencionar que, no l>ojo desses novos questiona. 
mentos e nutridas pela deta lh,lda aná lise que faz da questão ela 
incomensurabilidade, estão as reflexões de Fcycral>end acerca das 
relações entre su!Jjecividade e objelividade, entre ciência e outras 
"gerais. coerentes e frutfferas concepções de mundo", entre ciência e 
<ociedade, repercutindo na sua visão acerca da racionalidade. Quanto 
ao primeiro ponto, Feyerabend critic.1 o desiderato de objelividade do 
racionalismo, de algum modo centrado na "tr<1dícional" identificação 
da objetividade com o que seja racional, abstraio, indPpendcnlc da 
silllação (de opiniões e compulsõês históricas), produzido pelas própria< 
coi.sas. Diz (feyerabend: 1981, nota 17, p.238) que nenhum dos autores 
que defendem standard.s "objetivos" explicam o que esta palavra 
significa. Os popperianos, segunclo Feyerabend, ocasionalmente 
conectam objet ividade com verclade e chamam de "objet ivas" as 
comparações entre teorias apenas se baseadas numa comparação do 
conletído de verdade. Chamam os standards remanescentes de 
"subjetivos" e essa é a razão pela qua l reyer.lbencl assim se refere a ta is 
standards. 

Aliás, um dos temores frente à tese da incomen.<urabilidade é o de 
que ela impeça a refutação ernpíric<~ e uma escolha entre teorias por 
razões empíricas. Feyerabend, contudo, afirma (feyerabend: 1981, p.238l 
que há comparação, mesmo comparação objetiva, mas que essa 
compdi<'~ÇdO é um procedunento muito mais complexo e delicado do 
que os rncionalísras supõem. Cm explícita resposta àquela objeção, 
lembra que, embor,1 Cd iba exigir ue uma teoria apenas o que ela promete 
explicar, as previsões que estabelece cornurnente dependem de seus 

111 [ss(ls co"d•çõ~s sob as qua1s cilbe f.alar de lncomensur.lbiliriMie tltl~m ser consideradas 
qu.1ndb css.-1 quesl;jo é confrontad.'l com a ~uiml! obJl"Çáo: como falar da própn<~ 
inc'<HTJen'Vr.Jbllidadede du;•.s ll"'orltts. C;tSO el~ exista, M!m comensuro\. tas< Acssf' pril'nt>lro 
araque~ cabe lembr.:tr as rcs~lvas de r eyerabttnd e ter em mente que n;;o podemos <litt>r 
C!Ut' ddereme.ç lt:!OrlíH $1:!J~m. por essa t'micol r.uão. incomet>.\uráVCI$, 1/ q• se o o;eplm sob 
qur1lquf!r Mpeoc:-lo. Devem ~r lt!orí.15 compn:.'t!nç_fv.J .. , t:StaOOioct:•ndo pnndrios onlolõgscos 
comhtant~.s, e ser nnt.:rpretadas de wntl d~renninddd m<tnetra, realt5ticamcnlc. atem .. u'lrl() 
<t consllluição onlofógfca. Mesn:1o <"1$Sim, aind~ podem sei comparildas, com os ttfc.,stees 
e hrnltes ~ un•.·, lrilrlução lutgüistlcõl. como a r~ un1 idiorna ntU•vo num<~línguíl europt:1.1: 
"O que não quer dizer que es~a lfnguá, MI romo falada. mdependememetltê rld 
com~1raçJo, seja comt!u!.ur.Jvl:!:l t:orn o id1oma nativo. S1gnsficarã que .u lrngu~ podenl 
orientar-se ern snuifA~ chreçõ~s e que ii comprecn~o lnd~pem~ de quo1lqu~ panlcular 
conjw110 de regras· (F•yerabend: t977. p.376). f~yerabend /19791 e Kuhn (1979) 
examm:un tl~udameme a ques1ão dttlncomen.st.rrdbsl•dade em lermos de "'tr,:~.dução de 
linguagens". Assim, podemos situar-nos num pal.lsnM "(ora· das teorias envolv1dM 1!, 

procedída <l uwcstigaç.Ao sesnãnuca nos tennos do método ,mrropológiro preconiLddo, 
ex.1mtnam1os !>ua comensurabilidade I inromen!'urabiHdiJ(/1'!. f$sa é uma questão que 
$t> coloc . ., quando nosso objeto 6 a ;wJ!i,.;() de le<)di1'> ronstt'tuidas.. 
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enunciados e também das condições in&cidis, podendo ser çontradila 
pela experiência. Certamente nos decidimos emre leoridS - dl"ntro d!c' 
um mesmo ponto-de-vista cosmológico, são passiveis jul<:os de 
vcrossimilitudc; no caso dE! diferentes pontos-de-vista cosmológicos 
abrangentes, cabe considerar cont radiçõe; in ternas às teorias 
estabelecicl.ls, juízos E!Stéticos, de gosto, preconceitos metafísicas, 
.lsp.raçõe~ religiosa:.; em wma, o que resta são nossos desejos 
<ubjerivos, a ciência devolvendo ao individuo l1111a liberdade que clt' 
parece perder quando em suas panes mais vu lgares (Feyerctbcnd, 1977: 
p.4 t2.) Sua posição é a de que "há muitas e complexas inte&'dÇÕf!S enlrf:' 
'suje ito' ~ 'objeto' e mu itas maneiras pelas quais um desemboca no 
outro" (feyerabend, I <181: p.2.) Diz: 

"É posslvel conservor o que mereceria o norne de liberdade de cri~çào 
anrsticd e us~-ld amplamente, nao ape11ascom<> 1rilha de fuga, mas como 
elemcnlo necessário para descobrir e. talve7, alterar os 1raços rlo mu11do 
que nos rode& a. (ssa coincidência da parte com o todo (o munclo em <1' 1e 
vive), do puramente subjelivo c arbi lrârio com o objetivo e subn1isso a 
regras, const&tui um dos argumentos mais fones em favor da meto< lologi~ 
pluralista" (Feyerabencl: 1977. p.71.) 

Quant-o às relações en1re d~nch• e oulr-as conct•pções de mundo, 
Feyerabencl di L : "Há mitos, há dogmas da teologia, há metafisica e há 
muitas outras maneiras de elaborar uma cosmovisão" (Feyerabend: 1977, 
p.279.) As simil aridades e111re a eslrulura, processo de .. lalmraçiío " 
dinâmica da função explicat iva do mito I! ela ciência siio ;urpr<'encl~nt~s 
(Ft•yerabend: I 977, cap.XVII I.) Segundo sua ava liação, não a.pl'nas 
considerações de ordem especu laliva, mas prática, fact: à repressão <1 

01.11 ras maneiras dP Plabomr cosmovisôes que coi ncicle com o surgi mcnto 
da ciência moderna, ensejam que hoje quPslionemos as relações entrf' 
Estado e ciência - o que nos leva ao terceiro pomo levantado: o da 
racionalidade cientí(ira. A ciênci~ possui uma ideologia própri~ e cabe
lhe impô-1~ ,1 seus adeptos; mas nilo dt>vt-ter prt>rrogativ~~ maiores que 
as concedidas a outras ideologias num Estado demouátlcu, onde os 
cidadãos devem ter a oportun idade de poder escolher a forma de vida 
desejada. Em su~ <'ducação, dt>veriam ser expostos a d ifNcntes 
<:osmuvisões, ant0S qu<' lize%cm sua escolha pela cif>nria, com suas 
exigências próprias: "C.1be ensiná-lã, mas tão-somente àqueles que 
decidiram aderir .1 "'sa part in dM supe,.,lição." (Feyer~bend: 1977, 
p.464.) 17 Coníorme sua análise, a mzão do tratamento especial que a 
dênc::ia rt>cebe cleve->e ao "conto de fadas" df' 'JIIt! a dí:ncia não f. 

""i\ sociedade moderna é 'copernicana' mil5 não porque a doutrina de Copérnico 
haJa sido po$ta em GlUSJ 1 ... 1; e ·copemic.1na' porque os cientlst.J< $âO copcrn1canos e 
porquu lhes acenamos .1 cosmologta tiio acrlt1councntc quan1o, no passado, se Jceuoll a 
cosl'l\otogia ele bis.pos e carcie.:tis"' <FeyertJb(mô, 1q77: pA56.) 
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mer.l ideologia, mas medíd<1 objetiva de toda~J' idt.>ologias. (Fe~mbend: 
1 q77, cap.XVIll.l A dt>~místificação desst> conto revela o caráter 
dt>mocrático da cii-ncra na ~ua dinJmrca rnterna 11, apt'>.H de seu 
ocultamento na sua <lprvwntaçào ao público maior, o~ cientr>tils então 
,, k·ga ndo que só os fatos, ,, lógrca, a metodologra decidem. 

UMA NOVA RACIONAUOAOLI 

O desvelamento d,l cit;ncia, expondo-a cm seus mt>canismos 
irr.Kionais, à luz das regr.~• do racionalismo, acólbil sendo o meio pelo 
qual qualquer decisão pt>la ciência seja mui! o mais r.JciOfMI, C<~lcada 
n.1 visiío t.-sclarecida e sopt>,ada de razões, do que tem srdo. E, condu r 
fcyerabend seu Contm o mt•rodo, dizendo: •a racionalrd.1dc de nossas 
nt.·nças se verá consideravelmente acentuada" (feyeralwnd, 1977: 
p.466.) Essa "conclus.io"lt>va-nos a indagar se, à base das rt-flrxões que 
anirnilm a aná lise da crén(I.J ft.•rta por Feyeral>t>nd, r1.io se encontra o 
<luest ron<Hnento das rPiaçôt>s entre mzâo e anri-r,u,lo, deixando abertd 
.1 port,, para pensá-las Ecm tc!rmos de uma nov.1 r.Jcionalidade. 

Tra7endo para seu atl•lrqrliçmoepistemológico,._ palavras de Hans 
Richter sobre o dadarsmo, cita reyerubend: "A comprt-ensào que razão 
c: ,1ntr-razão, sentrdo e sem smtrdo. rntenção e acaso. ronsciéncia e não
n>nscii'ncia (e, acresu·nttlrld lo'U, humanitarrsmo e ,mtr·humanrtansmol 
'><lO. t.•m conjunto, partes nec;t.•ssarias ele um todo 1 ... 1· (feyf!r,,bend: 1977, 
p. 2(j4.J Que razão seria "'''•'· parceira de sentido, rntcnçào, conscrencia, 
humanrtansmo e de antr ra7.lo" 'lo'us associados/ N,lo dwe ser aquela 
d" li'Jdiçào de uma "estórr.llrnka"- e, se o fossl•, serlc~ l'Ssencialmente 
modificada por suas novas f!"(ações, vale dizer, \011/t'Xtua/izadil. Onde 
est~o as fronteiras entre "racional" E' "irracional"? A Jn,\lise de Feyerabend 
nos incita, de um lado, a repen;ar essa questão, nos termos de uma 
r;,rionalidade que faça crescer nossa humanicldCle, nossas aptidões e 
nossa consciênciJ, vindo ao encontro daquela rdéia motOrd da sua 
concepção de conh .. cinwnto. De outro lado, contudo, a discussiío desse 
ponto, na versão de sutl obra que aqui nO> serve de guid, fica crrcunscrrta 
d uma vrsào tradicional dt• ra\ionalidade, apt>nas c~guerrando-se a 
pmsrbilidade de umd noi'.J racionalidade por entre onsonuações c 
dissimulações. Que a <~n(llr>e dt• Feyerabend nos peomrla tal abertura 
rólri.'Ct' vir ao encontro dr.> ,u,l visão permanenwnwnlt• questionadora, 
"Inconformada", com rcl,,çJo d seu próprio pensamc>nlo, dando a esse 
novas e p('netrantcs versõe' ao longo de sua trajelóri,, 

111 
.. No fundo, pouqufswn.t rllll'r\.'ltÇa h.'t entre o proc~so qu~ lt;ov ... 10 iUlunc•u de uma 

nov.l ltoi cicnliiictt e o proct>~~o ri•· pf'omulg.lç~o de um*1 novl1 lt•J jurídtc;t· lnforma~st! 
torlos os ctd<td.do!í. ou Oi tmcfl•,lfitnlt't\W t:nvolv•dos, raz·st d col~la de '(;uos· e 
pu.-conc.-ito ... rfJscuU.•··~ o .&nunlo l•, ltn.tlrrwnte, vot:iil·'W!· (f~t'r.tbt•nd: 19-:'i, p.4S7.) 
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De um modo geral, é dif1cil critlcdr .1 aná lise (•mpreendid.J por 
Ft•ypr,lbend, dt>vido, em grande paow. à ausênci01 de uma rroria da 
néonna que lhe f'IO'sa ser omputada. à lu7 da qual pudessem <er Julgados 
seu~ alcances e lunites, sua propriedadt- ('suas inconsí<téncías. Pod< .. mos 
cnto( .1r I he o fato de não oferC'<·er essa II'Oria, entendoda como uma grand!' 
visão ou um gr,\nde esquema aplicávt•l .1 diversos contextos da riilncia, 
uniformizando sua análise? Mas a qut> titulo calx>na tal cobr.lnçal Os 
principoos gerais que encontramos em r <.'ycrabeod, como o rurlo vale, 
sJo sulicíenlementc •vagos•, podendo componar vano~das d<'tl'rmona
çõcs. C não cabe cobrar-lhe cstil vagucr.a, pois n.\o pretende <"On~t ruir 
uma< rlt ica com lxl<e num novo corpo dl' p rincípi<>S firmes e imutáveis. 
Podt>mos cobr.1r-lhe que s<• vale de uma determinada •visão" da lll<tóri,, 
d.>< ri~ncia<, talhada de modo a empre<t<lr força .10 <cu (de F")'t·rabf'fldl 
argumo.>nto abstrato/ Teriam as coosas efcrivc~memeoc·orndo dcsst• modo? 
Cssa pt•rgunta, contudo, rt•vcl,1-se inapropriada ou i11ócua, à lu/ dos 
pressupostos de .111.\lise tom.sdos- pois b.l;ta, para rcyerabcnd, trazer 
elem~:ntos, na suo~ rt>eonstihtíção histón< ,,, <JUe não w •enquadrt'm" nos 
esqut•m.Js analítKos que elt• c ntíca. Ao não se •enquo~drarcm•, cairão 
sob <l .1brigo dt• uma visão que acolht• fatores complexos t' diversos, 
como J sua. Tod~via, teria a~"" crftlc~ o mesmo d~i to, caso tOillasse 
como <~Ivo não a r,Jl.iO "monollloca•, est~IIKa, a qut• st> refere, em I <l70, 
ma< uma razão rontexruallz.trla - possi b ilidade <tut· se vê abt·na pelo 
própno fato da <tld cntoca t· de que. t•m 1 <l92, t>lt• .ldmite pr!'<!'ntc nas 
a nállst's mais rt'C'cntes da rit-ncia? 
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