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O debate enfrentado envolve pessoas com uma ampla gama de aspirações e 

compromissos em comum, e que, em alguns casos, são também amigos que 

trabalharam e lutaram juntos por muitos anos. Espero, por isso, que eu possa ser 

bastante franco e pessoal, pois, sendo muito sincero, não vejo nada de muito 

substancioso a ser debatido. 

Não pretendo levar ninguém a incompreensões, e, por isso, devo dizer, de uma vez, 

que não estou certo se tomo parte ou não no debate. Acho que entendo algo do que é 

                                                           
*
 O presente texto, datado de outubro de 1992, integra o contexto de um debate maior sobre ciência 

e racionalidade que ficou posteriormente conhecido como “Science Wars”, provocado por Michael 

Albert, e que contou com a participação de diferentes autores, incluindo Ashis Nandy, Marcus 

Raskin, Kate Ellis, Frederique Marglin, Whaneema Lubiano e Stephen Marglin. Nele, o professor 

Noam Chomsky basicamente apresenta suas impressões e críticas aos textos dos autores citados. A 

versão aqui traduzida é aquela republicada pela Z Magazine, em edição especial de 1995 (Z Papers 

Special Issue), sob o título “Rationality/Science”, e disponível no endereço 

<http://www.chomsky.info/articles/1995----02.htm> (acesso em 11 fev. 2014). O mesmo texto foi 

ainda publicado como o capítulo 5 da obra “Chomsky on Democracy and Education”, sob o título 

“Rationality/Science and the Post-This-or-That”, ou “Racionalidade/Ciência e a Pós-Isto-ou-

Aquilo” (uma ironia com aquilo que se convencionou chamar, na academia, de “Pós-

modernidade”). Também foi publicado em francês sob o título “Le Vrai visage de la critique post-

moderne”, ou “A verdadeira face da crítica pós-moderna” (de onde buscamos inspiração para o 

título desta tradução, e de onde foi traduzido o Post-Scriptum ou “Epílogo”, ao final do presente), 

como registra a obra “Chomsky Notebook”, editada por Jean Bricmont e Julie Franck. O tradutor 

agradece o professor Noam Chomsky por autorizar a tradução para o português e sua veiculação 

livre. Ao texto traduzido foram acrescidas notas de rodapé indicativas das fontes bibliográficas ou 

notas explicativas, todas de responsabilidade do tradutor, e dele somente.  
**

 Noam Chomsky (1928-) está entre aqueles de nós que mais dispensam apresentações: professor 

de Linguística do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) desde 1955, autor de incontáveis 

livros e artigos, reconhecido internacionalmente como um dos maiores intelectuais e ativistas 

políticos da história, é pessoalmente responsável por contribuições decisivas em campos tão 

distintos quanto linguística, filosofia política, relações internacionais, ciência política, ética, 

ciências cognitivas, psicologia, direitos humanos, epistemologia etc. 

https://velhotrapiche.files.wordpress.com/2014/10/chomsky-a-verdadeira-face-da-critica-pos-moderna.pdf
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dito nos seis artigos
1
, com que concordo em grande medida. O que não compreendo 

na discussão é o tópico sobre a legitimidade da “racionalidade”, da “ciência” e da 

“lógica” (“ocidentais”), ou – para usar uma única expressão – da investigação 

racional [rational inquiry].  

Li os artigos na esperança de esclarecer-me quanto ao tema, mas, para citar um dos 

autores, “eu desvio o olhar e agradeço, mas não quero participar”.
2
 Assim, quando 

Mike Albert me pediu para fazer comentários sobre trabalhos que defendem que nós 

devemos abandonar ou superar a investigação racional, eu lhe disse não, e 

provavelmente seria sábio ter mantido esta decisão. Depois de uma boa queda-de-

braço, aceitei fazer alguns comentários breves, mas, francamente, não consigo 

realmente entender qual seria, de fato, o objeto da discussão. 

Muitos questionamentos interessantes foram feitos em relação à investigação 

racional. Foram levantados problemas sobre a justificação da verdade, o status da 

verdade matemática e das entidades teóricas, os usos a que a investigação racional é 

submetida em determinadas circunstâncias sociais e culturais e a forma como tais 

condições influenciam o seu curso, e assim por diante. Estes não são, porém, os 

tópicos dos quais cuidaremos; na verdade, o que se discute é a legitimidade da 

empreitada racional como um todo. É isso que considero desconcertante, por várias 

razões. 

Em primeiro lugar, para fazer parte de um debate, é preciso compreender suas regras 

básicas. Neste caso, eu não as compreendo. Particularmente, eu desconheço as 

respostas a questões elementares como: As conclusões devem ser coerentes em 

relação às premissas (talvez até mesmo decorrer delas)? Fatos importam? Ou 

                                                           
1
 São eles: ELLIS, Kate. Life Without Father. Z Papers – Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 

1992. Disponível em < http://zcomm.org/wp-content/uploads/ScienceWars/ellis.htm>. Acesso em 

26 fev. 2014; LUBIANO, Whaneema. To Take Dancing Seriously Is To Redo Politics. Z Papers – 

Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 1992. Disponível em <http://zcomm.org/wp-

content/uploads/ScienceWars/replylubiano.htm>. Acesso em 26 fev. 2014; MARGLIN, Stephen. 

Why is So Little Left of the Left. Z Papers – Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 1992. 

Disponível em <http://zmagazine.zcommunications.org/ScienceWars/stephen_marglin.htm >. 

Acesso em 26 fev. 2014; MARGLIN, Frederique. Rationality and the Lived World. Z Papers – 

Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 1992. Disponível em <http://zcomm.org/wp-

content/uploads/ScienceWars/lubiano.htm>. Acesso em 26 fev. 2014; NANDY, Ashis. Oh What a 

Lovely Science. Z Papers – Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 1992. Disponível em 

<http://zcomm.org/wp-content/uploads/ScienceWars/nandy.htm>. Acesso em 26 fev. 2014; 

RASKIN, Marcus. Story Telling Time. Z Papers – Special Issue on Rationality, Oct-Dec. 1992. 

Disponível em <http://zcomm.org/wp-content/uploads/ScienceWars/raskin.htm>. Acesso em 26 

fev. 2014.   
2
 Menção ao seguinte excerto do texto de Ellis (op. cit.): “Por isso, quando li Howard Hawkins 

convocando a esquerda a ‘unir todos os oprimidos [...] numa luta comum contra as múltiplas formas 

interligadas de dominação [...]’, eu desvio o olhar e agradeço, mas não quero participar, apesar 

de pensar que deveria” (“Therefore when I read Howard Hawkins calling upon the left ‘to unite all 

who are oppressed...in a common struggle against multiple, interlocking forms of domination [...],’ 

my eyes glaze over and thanks, but I just don't want to participate, though I have the thought 

that I should.”). 
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podemos encadear pensamentos como quisermos, chamando-os de “argumentos”, 

bem como inventar fatos a gosto, aceitando que uma história pode ser tão boa 

quanto qualquer outra? Há algumas regras básicas comuns: as regras da investigação 

racional. Elas não são, de modo algum, totalmente claras, e tem havido esforços 

interessantes para criticá-las e esclarecê-las; mas elas nos dão uma base suficiente 

para alcançarmos grandes distâncias. O que parece estar em discussão aqui é se nós 

deveríamos mesmo aceitar estas regras (tentando aprimorá-las à medida que 

caminhamos). Se a resposta é positiva, o debate está encerrado: nós aceitamos 

implicitamente a legitimidade da investigação racional. Ao contrário, se elas devem 

ser abandonadas, então não podemos continuar o debate enquanto não fixarmos o 

que substitui o compromisso com a consistência [i.e., com a coerência e 

fundamentação dos argumentos], o compromisso com os fatos, e outras noções 

“ultrapassadas” deste tipo. Sem algum tipo de instrução sobre este ponto, ficaremos 

reduzidos a gritos e rosnados. E como não houve, nos seis artigos
3
, nenhum sinal de 

novos procedimentos ou ideias para substituir as “antigas”, minha perplexidade 

permanece inalterada. 

Um segundo problema diz respeito às alusões feitas à “ciência”, à “racionalidade”, 

etc. Estes alvos são duramente criticados, mas não são claramente identificados. É 

verdade que a eles foram atribuídos alguns predicados, mas são irrelevantes ou 

irreconhecíveis para mim; em muitos dos casos, os predicados atribuídos à 

investigação racional são antagônicos a ela, ao menos segundo o que sempre entendi 

ser sua natureza. 

Talvez isso seja fruto de uma falha pessoal minha. Pode ser. Mas é que, por uns 

[bons] quarenta anos, estive intensamente engajado no que eu e outros consideramos 

como investigação racional (nas ciências, na matemática); e por todos esses anos, eu 

estive no olho do furacão da ciência, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

[MIT – Massachusetts Institute of Technology]. Quando vou a seminários, leio 

artigos técnicos do meu ou de outros campos [do conhecimento] ou quando trabalho 

com colegas e estudantes, não tenho nenhuma dificuldade em reconhecer, como 

investigação racional, o que estiver diante de mim. Em contraste, as descrições aqui 

apresentadas não se assemelham nem um pouco a nada que vi em minha experiência 

e compreensão do campo científico. Existe, portanto, um segundo problema. 

Em relação ao primeiro problema, receio não enxergar outra solução senão a de 

aceitar a legitimidade da investigação racional [e de suas premissas]. Vamos supor 

que predicados como consistência e compromisso com os fatos são equívocos 

antiquados a serem substituídos por algo diferente – algo que só pode ser captado, 

talvez, pela intuição que eu aparentemente não possuo. Neste caso, eu só posso 

confessar as minhas inadequações, e informar o leitor, de pronto, da irrelevância do 

que será dito em seguida. Reconheço que, ao aceitar a legitimidade da investigação 

racional e dos seus cânones, faço com que o debate se encerre antes mesmo de 

                                                           
3
 Cf. nota de rodapé 1, acima. 
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começar. Isso é injusto, sem dúvida, mas alguma alternativa a isso é algo que foge à 

minha compreensão. 

Quanto ao segundo problema, como o que foi chamado de “ciência” etc. [nos textos] 

é amplamente desconhecido por mim, permita-me substituir os termos por “X” para 

que eu tente entender os argumentos contra X.  

Foi dito que X é dominado pelo “gênero masculino branco”, “limitado por 

preconceitos culturais, raciais e de gênero” e que, ademais, “estabelece e perpetua 

[uma forma de] organização social [com] propósitos políticos, sociais e econômicos 

velados”.
4
 “As maiorias no Sul [do mundo] têm aguardado, pelos últimos 

quatrocentos anos, por usos mais humanos e compassivos” de X, que encontra-se 

“fora e acima do processo democrático”.
5
 X é “completamente incorporado ao 

                                                           
4
 Menções aos seguintes excertos do texto “Story Telling Time”, de Marcus Raskin (cit.): “Em 

meados do século XIX, Whewell, sucessor de Mill em Oxford, já havia começado a redefinir o 

[papel do] filósofo natural. Whewell se tornou um cientista, um desinteressado buscador de 

conhecimento, o que, na mente popular, veio a significar o mesmo que ser um buscador 

desinteressado da verdade cujas proposições sejam precisas e demonstráveis porquanto reflexo da 

realidade, do que está lá fora. Aqueles tidos como mais aptos a levar a cabo este tipo de trabalho e 

aqueles capazes de juntarem-se a variados clubes, guildas, academias e associações onde se 

fazia ciência, ainda assim, pertenciam ao gênero masculino branco”. [...] “O insight do 

relativismo e da sociologia do conhecimento rashomoniana faz surgir questões profundas sobre 

juízos e escolhas morais em relação às quais todos – especialmente cientistas e tecnólogos – são 

responsáveis. Ademais, levanta também a questão sobre se as definições que temos tido de 

‘racionalismo’ e ‘irracionalismo’ têm sido até agora estreitas demais para a noção aprofundada de 

racionalismo/racionalidade que se deveria ter. O sistema reinante, da esquerda à direita, tem sido 

limitado por preconceitos culturais, raciais e de gênero. Tão importantes quanto isso são as 

limitações decorrentes do uso de probabilidades como um sistema de profecias que se cumprem por 

si mesmas ao lidar com a ‘natureza’. O sistema estabelece e perpetua uma organização social 

baseada em probabilidades, que tem ocultado seus propósitos políticos, sociais e econômicos, e 

que, como sabemos, pode ser transformada por meio da luta.” (“By the mid 19th century Whewell, 

Mill's successor at Oxford had begun the renaming of the natural philosopher. He had become a 

scientist, a disinterested searcher of knowledge, which in the popular mind came to mean the same 

as being disinterested searchers after truth whose statements were accurate and provable because 

they mirrored reality, the out there. Those thought most able to undertake such work, and those who 

could join the various clubs, guilds, academies and associations where science was done still 

belonged to the white male gender.” […] “The insight of relativism and Rashomon-like sociology 

of knowledge opens up deep questions around judgment and moral choices for which all, and 

especially the scientist and technologist are responsible. It also opens up the question of whether the 

definitions we have had of rationalism and irrationalism have been far too narrow missing the point 

of what a deepened rationalism-rationality--should be. The reigning system, from left to right has 

been limited by cultural, racial and gender biases. Just as important it is hindered by the use of 

probabilities as a system of self fulfilling prophecies in dealing with "nature." It establishes and 

perpetuates social organization predicated on probabilities that have hidden political, social 

and economic purposes, which as we know can be changed through struggle.”). 
5
 Menções aos seguintes excertos do texto “Oh What a Lovely Science”, de Ahis Nandy (cit.): 

“Neste jogo de legitimação e contra-legitimação, o papel principal tem sido desempenhado pela 

racionalidade científica moderna, absolutizada como medida última da liberdade humana e como 

único caminho para a verdade. Desde a origem, a racionalidade científica de tipo baconiano foi 
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colonialismo capitalista”
6
, e não “acaba [com] o racismo”, nem “interrompe o 

patriarcado”.
7
 X foi utilizado pelos comissários soviéticos para levar as pessoas a 

                                                                                                                                                                                 
colocada fora e acima do processo democrático. A democracia foi valorizada, mas também vista 

como pateticamente vulnerável a demagogos presunçosos e massas não pensantes. A racionalidade 

científica, por outro lado, foi vista como razão humana na sua forma mais pura, e, por isso, 

prioritária em relação a aspirações democráticas. Hoje, o reino dos especialistas, a tirania das 

vanguardas revolucionárias e o despotismo dos regimes de desenvolvimento e outras variadas 

carreiras de conhecimento profissionalizado e impessoal – todos eles têm em seu núcleo o princípio 

de racionalidade que a ciência moderna consagra. Muitos acreditam que esta cumplicidade entre a 

ciência moderna e as conspirações contemporâneas contra os pobres e os vulneráveis é acidental, e 

rejeitam as críticas textuais (oponíveis às contextuais) à ciência moderna como uma forma de 

multiculturalismo romântico ou como um cômodo terceiro-mundismo. A ciência moderna é uma 

ferramenta axiologicamente neutra, acrescenta o clichê, que no momento é controlado pelos 

poderosos e ricos, mas que pode ser usada pelos oprimidos contra seus algozes no ‘longo prazo’. 

Guiados por esta fé, muitos ativistas no Sul, carregando corajosamente a cruz do novo homem 

marrom ou negro, têm tentado educar os não educados na ciência moderna, libertá-los de suas 

antigas superstições e empoderá-los. Bom, o ‘longo prazo’ revelou-se, de fato, longo até demais. As 

maiorias no Sul têm aguardado, pelos últimos quatrocentos anos, por usos mais humanos e 

compassivos da ciência moderna.” (“In this game of legitimation and cross-legitimation, the 

central role has been played by modern scientific rationality, absolutized as the ultimate measure of 

human freedom and the only pathway to truth. From the beginning, scientific rationality of the 

Baconian variety was placed outside and above the democratic process. Democracy was valued 

but also seen as piteously vulnerable to self-opinionated demagogues and unthinking mobs. 

Scientific rationality, on the other hand, was seen as human reason at its purest form and had to, 

therefore, have priority over democratic aspirations. Today the reign of experts, the tyranny of 

revolutionary vanguards, and the despotism of the development regimes and other sundry careers of 

professionalized, impersonal knowledge - they all have at their heart the principle of rationality that 

modern science enshrines. Many believe that this complicity of modern-science in the 

contemporary conspiracies against the poor and the weak is accidental. They reject textual, as 

opposed to contextual, criticisms of modern science as a form of romantic multi-culturalism or easy 

third-worldism. Modern science is a value-neutral tool, the cliched augment goes, which is at the 

moment controlled by the powerful and the wealthy, but can be used by the oppressed against their 

tormentors in the long run. Guided by this faith, many activists in the South, bearing manfully the 

new brown or black man's burden, have been trying to educate the uneducable in modern science, to 

free them from their age-old superstitions, and to empower them. Well, the long run has turned out 

to be very long indeed. The majority in the South has waited for the last four hundred years 

for compassionate humane uses of modern science”). 
6
 É uma menção ao seguinte excerto do texto “Rationality And The Lived World”, de Frederick 

Marglin (cit.): “Como Haraway (e outras críticas feministas da ciência) demonstrou, a 

racionalidade científica ou moderna é, de fato – apesar de protestos vigorosos no sentido 

oposto –, completamente incorporada ao colonialismo capitalista” (“As Haraway (and other 

feminist critics of science) has shown, scientific, or modern rationality is, despite vigorous 

protestations to the contrary, in fact thoroughly embedded in capitalist colonialism”). 
7
 Menção ao seguinte excerto do texto “To Take Dancing Seriously Is to Redo Politics”, de 

Wahneema Lubiano (cit.): “Uma maneira de perceber o quão equivocada é a confiança acrítica na 

racionalidade ocidental é olhar para como o patriarcado e o racismo, a um só tempo, dependem da 

racionalidade, e resistem a ela. Argumentos fundamentados feitos nos séculos XVIII, XIX e XX 

aqui nos Estados Unidos com fito de estender os benefícios da racionalidade ou dos direitos 

decorrentes do Iluminismo para mulheres brancas e homens e mulheres negros, por exemplo, não 



                                                         
 Velho Trapiche, 28 de outubro de 2014 

 
 

CHOMSKY, Noam. A verdadeira face da crítica pós-moderna [Rationality/Science]. Trad. Henrique Napoleão Alves. Velho 

Trapiche, 28 de outubro de 2014 [1992]. 22 p. 
 6 

“abraçar a arregimentação, a coletivização assassina, e coisas piores”
8
 (apesar de 

não ter sido mencionado, X também foi usado pelos ideólogos nazistas para os 

mesmos fins). A dominação levada a cabo por X “segue sem contestação”.
9
 X 

também foi “usado para criar novas formas de controle mediadas pelo poder político 

e econômico”.
10

 Reivindicações absurdas sobre X foram feitas por “sistemas 

estatais” que utilizaram X “para fins espantosamente destrutivos”...
11

 Conclusão: há 

“algo intrinsecamente errado” com X. Nós devemos rejeitá-lo, superá-lo, substitui-lo 

por alguma outra coisa; e nós devemos instruir os povos pobres e sofredores da 

Terra para que façam o mesmo. 

Disso decorre que nós devemos abandonar as letras e as artes, assim como as 

ciências, porque todas elas satisfazem as condições de X. Adicionalmente, nós 

devemos fazer um voto de silêncio e induzir as vítimas do mundo a fazer o mesmo, 

já que a própria linguagem e seus usos tipicamente reclamam para si os mesmos 

                                                                                                                                                                                 
deram fim ao racismo, nem interromperam o patriarcado.” (“One way to see how misplaced is 

uncritical confidence in Western rationality is to look at patriarchy and racism's reliance on and 

resistance to rationality. Reasoned arguments, for example, made in the 18th, 19th, and 20th 

centuries here in the U.S. for extending the benefits of rationality or the rights that come out of the 

Enlightenment to white women and black women/men didn't end racism or disrupt the 

patriarchy”). 
8
 Menção ao seguinte excerto do texto “Why Is So Little Left Of The Left?”, de Stephen Marglin 

(cit.): “Por que, nos primeiros anos do regime soviético, milhões de pessoas não apenas aceitaram 

como entusiasticamente abraçaram a arregimentação, a coletivização assassina, e coisas piores? 

Como isso foi possível?” (“Why, in the early years of the Soviet regime, did millions not only 

accept but enthusiastically embrace regimentation, murderous collectivization, and worse? How 

was this possible?”). 
9
 “Assim, a dominação do conhecimento-E segue sem contestação. E, junto a ela, [foi mantida] a 

desvalorização do conhecimento-T”. (“Thus the dominance of E-knowledge has gone unchallenged. 

And along with it, the devaluation of T-knowledge.”). MARGLIN, S. Op. cit. 
10

 “Empirismo e racionalismo não foram contrapostos, mas foram ambos usados para criar novas 

formas de controle mediadas pelo poder político e econômico que surgiu em cada sistema” 

(“Empiricism and rationalism were not counterpoised. They were used to create new forms of 

control mediated through political and economic power as it emerged in each system.”). 

RASKIN, M. Op. cit. 
11

 “O progresso científico e tecnológico foi palavra de ordem das ideologias socialista e capitalista 

desde o Iluminismo. Os campeões de ambos os sistemas afirmaram que seus métodos e a atmosfera 

social que criaram eram o ponto alto da racionalidade, e que cada sistema trazia consigo o manto da 

racionalidade. Cada sistema social, então foi dito, libertaria a racionalidade. Cada um superaria os 

elementos mais obscuros do irracionalismo, do mito e da superstição. Cada sistema estatal fez uso 

da racionalidade positivista para fins espantosamente destrutivos. Tanto a racionalidade como o 

racionalismo adquiriram novos significados” (“Scientific and technological progress were the 

watchwords of socialist and capitalist ideologies since the Enlightenment. The champions of both 

systems asserted that their methods and the social atmosphere they created were the high point of 

rationality, and that each respective system carried within it the mantle of rationality. Each social 

system, it was said, would free up rationality. Each would conquer the darker elements of 

irrationalism, myth and superstition. Each state system used positivist rationality for 

astoundingly destructive purposes. Both rationality and rationalism took on new meanings.”). 

RASKIN, M. Op. cit. 



                                                         
 Velho Trapiche, 28 de outubro de 2014 

 
 

CHOMSKY, Noam. A verdadeira face da crítica pós-moderna [Rationality/Science]. Trad. Henrique Napoleão Alves. Velho 

Trapiche, 28 de outubro de 2014 [1992]. 22 p. 
 7 

predicados. No mesmo sentido, e de maneira ainda mais óbvia, também as 

manufaturas e a tecnologia devem ser totalmente abolidas. 

É surpreendente que muitos dos críticos da ciência aparentemente louvem a 

“racionalidade lógica prática” dos “tecnologistas” que se concentram na “mecânica 

das coisas”
12

, o “conhecimento-T” [T-knowledge, techne, conhecimento 

“tradicional”] que é “incrustado à [vivência] prática” e enraizado na “experiência”
13

; 

isto é, o tipo de prática e de uso da razão que, notoriamente, serviu por milênios à 

construção de ferramentas de destruição e opressão, sob o controle dos “homens 

brancos” que as dominavam.  

As inconsistências e incoerências são impressionantes. Se bem que, como coerência 

é algo a ser abandonado ou superado, não há nenhum problema. 

Claramente, o que eu analisei até aqui não pode ser considerado um argumento; 

estes não podem ser os predicados da investigação racional que nos levam a 

abandoná-la (ou superá-la). Vamos, então, nos voltar à segunda categoria de 

predicados atribuídos a X. 

X é “conhecimento-E” [E-knowledge, expert-knowledge ou episteme], “obtido pela 

dedução lógica a partir de princípios primeiros firmemente estabelecidos”.
14

 As 

proposições em X devem ser “demonstráveis” ou “comprováveis” [provable]; X 

exige “provas absolutas” [absolute proofs]
15

. O “elemento mais distintivo do 

conhecimento-E ocidental” pode estar nos seus “procedimentos elaborados para se 

chegar a princípios primeiros aceitáveis”.
16

 São estas algumas das tentativas para 

definir ou identificar o vilão da vez. 

Ademais, X “reivindica o monopólio do conhecimento”.
17

 X nega, por exemplo, que 

eu sei como amarrar os meus sapatos, ou que eu sei que o céu é escuro à noite ou 

que caminhar na floresta é agradável, ou que sei os nomes dos meus filhos e alguma 

coisa a respeito de suas próprias preocupações e problemas, etc. Todos estes 

aspectos do meu conhecimento (intuitivo) estão muito longe daquilo que pode ser 

“obtido por dedução lógica a partir de princípios primeiros firmemente 

estabelecidos”
18

; de fato, muito distantes do alcance da investigação racional de 

hoje, e talvez de sempre; sendo, por isso, simples “superstições, crenças, 

preconceitos”
19

, de acordo com os defensores de X. Quando não nega, de pronto, 

conhecimentos deste tipo, X os “marginaliza” e os “denigre”.
20

 X postula, 

                                                           
12

 Cf. RASKIN, M. Op. cit. 
13

 Cf. MARGLIN, S. Op. cit. 
14

 Id., ibid. 
15

 Cf. RASKIN, M. Op. cit. 
16

 Cf. MARGLIN, S. Op. cit. 
17

 Id., ibid. 
18

 Id., ibid. 
19

 Id., ibid. 
20

 “Enquanto estivermos no encalço de uma ideologia que marginaliza e denigre todo o 

conhecimento que não possa ser colocado em termos de conhecimento-E, nunca entenderemos a 

nossa história de fracasso político. Pior, nunca superaremos essas falhas.” (“As long as we are in the 
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dogmaticamente, que “um ponto final previsível pode ser conhecido 

antecipadamente como uma expressão de uma verdade atingida por meio de X”
21

, e 

insiste em “valores basilares [desta] verdade objetiva”.
22

 X nega os “fundamentos 

provisórios e subjetivos”
23

 do consenso [agreement] na vida e nas ações humanas, e 

se considera “o princípio organizativo fundamental e a fonte de legitimidade na 

                                                                                                                                                                                 
thrall of an ideology which marginalizes and denigrates all knowledge which cannot be cast in 

terms of E-knowledge, we shall never understand our history of political failure. Worse, we shall 

never transcend these failures.”). MARGLIN, S. Op. cit. 
21

 É uma menção ao seguinte excerto do texto “Life Without Father: A "Postmodern" Political 

Practice”, de Kate Ellis (op. cit.): “O maior problema para a esquerda, no momento, é a apatia: a 

nossa própria, bem como a dos outros. Pretendo argumentar que uma dependência excessiva de um 

paradigma racionalista, baseada na crença no controle (de si mesmo e de outros) como chave para o 

melhoramento pessoal e social, é a raiz desse problema. Esse paradigma racionalista apresenta três 

características que quero abordar, utilizando-me do instrumental crítico que correntemente 

denominamos de pós-modernismo. A primeira é que há um lugar para observar fenômenos, sejam 

eles ‘naturais’ ou ‘sociais’, de tal modo que o que é observado pode ser chamado de ‘verdade’, 

singular ou universal. A segunda, também enraizada em um conceito iluminista de ciência, é que 

um ponto final previsível pode ser conhecido de antemão como uma expressão daquela ‘verdade’ 

racionalmente alcançada. A terceira é a superestimação racionalista do papel da verdade objetiva, 

adquirida racionalmente pelo sujeito, como força motivacional para ações individuais ou coletivas”. 

(“The biggest problem for the left right now is apathy: our own as well as that of others. I intend to 

argue that an excessive reliance on a rationalist paradigm, grounded in a belief in control (of 

oneself, of others) as a key to personal and social amelioration, is at the root of that problem. This 

rationalist paradigm has three features that I want to address, using the critical instrument we are 

now calling postmodernism. The first is that there is a place from which to observe phenomena, be 

they "natural" or "social," such that what is observed can be called the truth, singular and universal. 

The second, also rooted in an Enlightenment concept of science, is that a predictable end point 

can be known in advance as an expression of that rationally achieved truth. The third is the 

rationalist's overestimation of the role of objective truth, rationally acquired by a subject, as a 

motivating force for individual or collective action”). 
22

 Menção ao seguinte excerto do texto “Life Without Father: A "Postmodern" Political Practice”, 

de Kate Ellis (op. cit.): “Revolucionários racionalistas tendem a olhar para o desejo como uma parte 

perigosa do aparelho humano, até como porta de entrada para um inevitável fascismo, e assim 

preferem depositar sua fé na objetividade. Contra isso, os pós-modernistas argumentam que valores 

fundados na verdade objetiva – em vez do recurso a um amálgama mais instável de fatos, crenças e 

desejos – permitem aos seus proponentes evitar a dolorosa responsabilidade da escolha e defesa de 

resultados que não têm nenhum apoio transcendental para além de sua própria posição como parte 

do mundo que observam e avaliam.” (“Revolutionary rationalists tend to look upon desire as a 

dangerous part of the human apparatus, even a doorway to inevitable fascism, and place their faith 

instead in objectivity. Against this, postmodernists argue that grounding values in objective truth, 

rather than a more unstable amalgam of facts, beliefs and desires allows proponents of those values 

to avoid the painful responsibility of choosing, and arguing for, outcomes that have no 

transcendental backing outside their own position as part of the world they are observing and 

evaluating”). 
23

 “[A ideia de c]onsenso reconhece suas bases provisórias e subjetivas e não faz nenhuma 

reivindicação para além delas”. (“Agreement acknowledges its provisional and subjective 

foundations and makes no claims beyond them”). ELLIS, K., op. cit. 



                                                         
 Velho Trapiche, 28 de outubro de 2014 

 
 

CHOMSKY, Noam. A verdadeira face da crítica pós-moderna [Rationality/Science]. Trad. Henrique Napoleão Alves. Velho 

Trapiche, 28 de outubro de 2014 [1992]. 22 p. 
 9 

sociedade moderna”, doutrina a qual X atribui “status axiomático”.
24

 X é 

“arrogante” e “absolutista”.
25

 O que não se encaixa “dentro dos termos de sua 

hegemonia – raiva, desejo, prazer e dor, por exemplo – torna-se terreno para a ação 

disciplinar”.
26

 As variedades de X são apresentadas como “encantos para nos 

conduzir através da escuridão de um mundo complexo”, proporcionando-nos um 

“lugar de paz” que oferece  uma “maneira certa de ‘conhecer’ o mundo ou o lugar de 

cada um”.
27

 O praticante de X “remove sentimentos, recriando o Outro como um 

objeto a ser manipulado”, um procedimento “facilitado, porque o sujeito é descrito 

como irrelevante ou anti-X”.
28

 “Em meados do século XX, a sentença ‘Funciona!’ 

passou a ser o suficiente para X-istas”, que não mais se preocupavam com o “por 

que funciona?” e perderam interesse em “quais são as implicações” de suas 

descobertas.
29

 E assim por diante. 

Concordo plenamente que X deva ser atirado às chamas.
30

 Mas não entendo o que 

isso tem a ver com o tema, uma vez que os defeitos atribuídos a X mal alcançam o 

                                                           
24

 “O mundo criado pela Europa do século XVII dependeu de três inovações cruciais: (1) o sistema 

de estado-nação moderno tal qual “formalizado” pelo Tratado de Vestefália em 1648; (2) a teoria do 

progresso, incluindo as várias formas de evolucionismo social, como principal forma de conceituar 

o tempo social; (3) a ideia da racionalidade científica moderna como princípio organizador último e 

fonte de legitimidade na sociedade moderna. Houve outras inovações tão importantes quanto essas. 

Secularização e nacionalismo veem à mente imediatamente, mas são as três que levantei aquelas 

que adquiriram status axiomático ao longo dos últimos trezentos anos”. (“The world seventeenth-

century Europe created depended on three crucial innovations: (1) the modern nation-state system 

as it was "formalized" by the Treaty of Westphalia in 1648; (2) the theory of progress, including the 

various versions of social evolutionism, as the principal way of conceptualizing social time; and 

above all; (3) the idea of modern scientific rationality as the ultimate organizing principle and 

source of legitimacy in the modern society. There were other innovations that were as important. 

Secularization and nationalism come to one's mind immediately. But the three I have lifted are the 

ones that have acquired axiomatic status over the last three hundred years.”). NANDY, A. Op. cit. 
25

 Frederique Marglin, “Rationality And The Lived World”, cit. 
26

 LUBIANO, W. Op. cit. 
27

 Id., ibid. 
28

 Menções a RASKIN, op. cit. 
29

 Id., ibid. 
30

 A expressão é comum a outros textos e falas do professor Noam Chomsky (v.g. CHOMSKY, 

Noam. Pós-Modernismo? [Post-Modernism?]. Trad. Henrique Napoleão Alves. Velho Trapiche, 14 

de novembro de 2012 [1995], p.5), e remonta à famosa passagem do “Ensaio sobre o Entendimento 

Humano” (“An Enquiry Concerning Human Understanding”), de David Hume (1711-1776), 

publicado originalmente em 1748: “Se examinarmos, por exemplo, um volume de teologia ou de 

metafísica escolástica e indagarmos: Contém algum raciocínio abstrato acerca de quantidade ou 

número? Não. Contém algum raciocínio experimental a respeito das questões de fato e de 

existência? Não. Então lançai-o às chamas, pois não contém nada além de sofismas e ilusões” (“If 

we take in our hand any volume; of divinity or school metaphysics, for instance; let us ask, Does it 

contain any abstract reasoning concerning quantity or number? No. Does it contain any 

experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No. Commit it then to the flames: 

for it can contain nothing but sophistry and illusion.”). HUME, David; MILLICAN, Peter (ed.). An 

Enquiry concerning Human Understanding. New York: Oxford University Press, 2007 [1748], p. 

120. 
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nível de uma caricatura grosseira do que realmente significa investigação racional (e 

conhecimento científico etc.), ou pelo menos aquela com a qual estou acostumado. 

Tomemos, por exemplo, a noção de “conhecimento-E”, aliás, a única definição de 

ciência encontrada nos artigos. Nem mesmo a teoria dos conjuntos (portanto, 

matemática convencional) satisfaz os requisitos deste conceito. Nada nas ciências 

[remotamente] se assemelha a ele. No mesmo sentido, a “comprovação” e as 

“provas absolutas” são noções totalmente estranhas às ciências naturais, e aparecem 

somente em estudos de modelos abstratos, que fazem parte da matemática pura 

quando não forem aplicados pelas ciências empíricas, nas quais inexistem “provas”. 

Se “procedimentos elaborados”, ou quaisquer procedimentos em geral existirem 

para que cheguemos a “princípios primeiros”, eles têm sido escondidos de todos nós. 

A Ciência é experimental, exploratória, questionadora, e aprendida, em grande 

medida, no próprio fazer. Um dos principais físicos do mundo era famoso por abrir 

suas aulas introdutórias dizendo que não importa o que nós cobrimos, mas o que 

descobrimos [it doesn't matter what we cover, but what we discover
31

] – algo que 

talvez desafie crenças estabelecidas, se tivermos sorte. Trabalhos mais avançados 

são, em grande parte, uma empreitada comum na qual se espera que os estudantes 

tragam novas ideias, questionem e frequentemente superem o que leem e o que lhes 

é ensinado, e que de alguma forma apreendam, através da experiência e da 

investigação cooperativa, o truque (que ninguém nasce sabendo) de discernir 

problemas importantes e possíveis soluções. Mesmo nos casos mais simples, 

soluções propostas (teorias, grandes ou pequenas) superam o “empirismo”, se por 

“empirismo” entendermos aquilo que é derivado da experiência por meio de algum 

procedimento; não é preciso ir a Einstein para expor os traços universais da 

investigação racional. 

Quanto aos predicados atribuídos a X, de fato eles apresentam alguns aspectos que 

fazem parte do pensamento e da ação humanas, particularmente encontrados na 

religião organizada, nas áreas das humanidades e das “ciências sociais” onde 

entendimento e discernimento são fracos (e onde, portanto, é mais fácil ser um 

dogmático ou um charlatão e escapar ileso), e talvez em outros lugares.
32

 Mas as 

ciências, ao menos aquelas com as quais estou familiarizado, estão mais distantes 

                                                           
31

 Trata-se do físico Victor Weisskopf (1908-2002), que foi, durante muitos anos, colega de 

docência do professor Noam Chomsky no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Uma 

observação: a expressão em comento é de difícil tradução, porque o verbo “to cover” é usado, em 

inglês, também em contextos como aquele, i.e., designando o tanto de matéria que seria dada no 

semestre letivo. Não é tão comum o mesmo uso em português; passado o primeiro mês letivo, por 

exemplo, não é comum que o professor diga aos alunos que “nós já ‘cobrimos’” tal ou qual assunto 

da matéria a ser lecionada.  
32

 Chomsky seguramente não afirma, aqui, que as ciências humanas e sociais são 

epistemologicamente condenadas ao entendimento e discercimento em níveis fracos, mas apenas 

sugere que o mundo acadêmico das humanidades e das ciências sociais tem sido, de fato, menos 

rigoroso com a busca e observação das preocupações e procedimentos mínimos de investigação 

racional. 
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dessas descrições do que qualquer outro campo da vida humana. Não é que 

cientistas sejam inerentemente honestos, abertos e questionadores. É simplesmente 

uma decorrência da rigorosa disciplina imposta pela natureza e pela lógica: em 

muitos domínios, pode-se conceber estórias fantásticas com impunidade ou 

restringir-se ao mais tedioso trabalho de gabinete [clerical work] (por vezes 

chamado de “carreira acadêmica”); nas ciências, estórias são refutadas e seus 

“autores” serão deixados para trás pelos estudantes que queiram entender alguma 

coisa sobre o mundo, e que se recusem a relegar estas questões a outros 

responsáveis. Tudo isso que foi dito [até aqui] é o mais simples truísmo. 

Outros predicados foram atribuídos a X, incluindo alguns presumivelmente 

concebidos para dar a X contornos caricaturais: neste sentido, e.g., os praticantes de 

X [alegadamente] afirmam “que a Europa do século XVII respondeu a todas as 

questões basilares da humanidade de todos os tempos...”.
33

  

Tentei selecionar uma amostragem justa [das colocações sobre “X”], e peço 

desculpas se falhei no meu intento. Até onde minha percepção alcança, os 

predicados atribuídos à investigação racional pelos seus críticos dividem-se em duas 

categorias. Alguns tratam da empreitada [racional] humana de maneira um tanto 

quanto genérica, sendo, por isso, irrelevantes para o debate (a não ser que 

abandonemos, juntamente com a razão, a linguagem, as artes etc.). Estes predicados 

refletem as condições sociais e culturais que levaram aos resultados corretamente 

criticados [opressões de classe, étnicas, de gênero etc.]. Outros sequer podem ser 

atrelados à investigação racional, mas são, na verdade, rejeitados por ela; sempre 

que detectados, ensejam crítica interna. 

Muitos dos autores parecem considerar a tirania leninista-stalinista como uma parte 

da ciência e da racionalidade. Assim, [e.g.,] “a crença numa narrativa universal 

fundada na verdade foi superada pelo colapso dos sistemas políticos que 

teoricamente produziriam o Novo Homem Socialista e o Novo Homem Pós-

Colonial”
34

; e os “sistemas estatais” que “usaram a racionalidade positiva para fins 

espantosamente destrutivos” foram guiados por “ideologias socialistas e 

capitalistas”
35

 – uma referência, ao que parece, a ideologias radicalmente anti-

socialistas (leninistas) e anti-capitalistas (capitalismo estatal). Como “o progresso 

tecnológico e científico eram as palavras de ordem das ideologias socialista e 

capitalista”
36

, nós devemos abandoná-los, assim como deveríamos abandonar 

[também, pela mesma lógica, quaisquer] preocupações com liberdade, justiça, 

direitos humanos, democracia e outras “palavras de ordem” do sacerdócio secular 

que perverteu os ideais iluministas em prol dos interesses de seus mestres. 

Algumas das colocações são mais familiares para mim. Um dos autores defende um 

“envolvimento plural e [uma] integração clara, de modo que todos [possam sentar-

                                                           
33

 Cf. NANDY, A. Op. cit. 
34

 Cf. ELLIS, K., op. cit. 
35

 Cf. RASKIN, Op. Cit. 
36

 Id., ibid. 
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se] na mesma mesa compartilhando uma consciência comum”, inspirados por “uma 

concepção moral ligada à confiança social e [ao] afeto, em que as pessoas dizem o 

que pensam, [...] e permitem que os dados e conclusões possam ser validados pelos 

seus pares e não-pares”
37

 – o que não é uma má descrição de muitos seminários e 

grupos de trabalho dos quais tive a sorte de fazer parte ao longo dos anos. Em outro 

artigo, afirma-se que não se pode subestimar o fato de que “o conhecimento é 

produzido, não encontrado; é conquistado, e não dado”
38

 – um anseio que seria 

aplaudido por qualquer um que tenha se empenhado na luta pelo entendimento de 

problemas difíceis (tanto quanto pelos ativistas a quem o discurso se dirige). 

Há também pelo menos um elemento de verdade na afirmação de que as ciências 

naturais são “descoladas do corpo, do pensamento metafórico, do pensamento ético 

e do mundo”
39

 – para o seu bem. Apesar da investigação racional ser repleta de 

metáforas e de estar (indiscutivelmente) encravada no mundo, seu objetivo é 

compreender, e não construir doutrinas que estejam de acordo com preferências 

éticas ou de outro tipo, ou que sejam obscurecidas por metáforas. Embora os 

cientistas sejam humanos, logo incapazes de saírem de seus corpos, eles 

seguramente podem, se honestos, tentar superar as distorções impostas pelo “corpo” 

(particularmente, pelas estruturas cognitivas humanas e suas propriedades 

específicas) tanto quanto possível. Aparências de superfície e categorias naturais, 

conquanto centrais à vida humana, podem ser enganosas, indiscutivelmente; nós 

“enxergamos” o pôr-do-sol e a ilusão da lua, mas já aprendemos que a realidade é 

maior do que isso. 

Também é verdade que a “razão separa o ‘real’ ou cognoscível [...] [do] ‘não 

real’,”
40

, ou pelo menos tenta fazê-lo (sem identificar o “real” com o “cognoscível”) 

– novamente, para o seu bem. Eu, pelo menos, tento fazer esta distinção, seja 

estudando questões bem difíceis, como as origens do conhecimento humano, ou 

relativamente fáceis, como as fontes e o caráter da política externa estadunidense. 

No último caso, em particular, sempre procuro separar – e exorto os demais a fazer o 

mesmo – os aspectos reais das várias estórias emaranhadas nos interesses do poder. 

Se isso é um erro, então me declaro culpado, e pretendo promover minha culpa 

incitando outros a errar da mesma maneira. 

Individualmente, dediquei grande parte da minha vida ao trabalho de enfrentamento 

de questões como as citadas, fazendo uso dos únicos métodos que conheço – aqui 

condenados como “ciência”, “racionalidade”, “lógica”, e assim por diante. Por isso, 

li os artigos com alguma esperança de que eles pudessem me ajudar a “superar” 

estas limitações, ou indicar caminhos diferentes. Receio ter me desapontado. Admito 

que isso pode ser fruto das minhas próprias limitações. Muito comumente, “desvio 

                                                           
37

 Id., ibid. 
38

 Cf. LUBIANO, Op. Cit. 
39

 MARGLIN, F. Op. Cit. 
40

 LUBIANO, Op. Cit. 
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meu olhar”
41

 quando leio discursos truncados sobre temas como pós-estruturalismo 

ou pós-modernismo; as partes que consigo compreender – apenas uma fração do 

total de palavras e caracteres – ou são obviedades, ou são erros. É certo que existem 

muitas coisas que inicialmente fogem à minha compreensão: os artigos dos 

exemplares mais recentes de periódicos científicos de matemática ou física, por 

exemplo. Mas aqui há uma diferença: nestes casos, eu sei o que fazer para passar a 

compreendê-los, e já o fiz em relação a textos que me interessaram em particular; e 

também sei que as pessoas destas áreas podem explicar o conteúdo para mim no 

meu nível de conhecimento, de modo que eu possa atingir a compreensão (mesmo 

parcial) por mim pretendida. Ao revés, ninguém parece ser capaz de me explicar 

como o mais recente artigo pós-isso-ou-aquilo (em sua maior parte) pode ser algo 

além [de um repositório] de obviedades, erros ou papo furado [gibberish], e eu não 

sei como proceder. Talvez a explicação resida em alguma inadequação minha, algo 

como uma surdez. Ou talvez haja outras razões. Como a questão não é estritamente 

relevante aqui, não a levarei adiante. 

Dando seguimento à minha busca pessoal por contribuir no enfrentamento de 

problemas aos quais devotei grande parte da minha vida, li em um dos artigos que 

deveríamos: reconhecer que “há limites para o que conhecemos”
42

 (algo que tenho 

também defendido há muitos anos, em [total] acordo com uma antiga tradição 

racionalista); avançar para além da “racionalidade panóptica”
43

 (coisa que faria com 

o maior prazer, se ao menos soubesse do que se trata); e não “transferir Deus para a 

natureza cognoscível”
44

 (obrigado!). Como “agora é óbvio” que a “extremamente 

estreita e superficial ideia de racionalidade e racionalismo” enfraqueceu “o cânone 

do pensamento ocidental”, deveríamos adotar um “novo sistema” que exponha 

“proposições morais e históricas” numa “racionalidade aprofundada”
45

 (novamente, 

obrigado!). Ademais, deveríamos nos limitar aos “axiomas ilidíveis”
46

, o que, 

presumo, significa trabalhar com hipóteses que são abertas à refutação – prática 

adotada sem hesitação por todos os trabalhos científicos, a não ser que a intenção 

seja a de que devemos abrir mão do Modus Ponens e dos axiomas da aritmética. E, 

de fato, parece ser mesmo esta a intenção, pois afirmam que nós também 

deveríamos abandonar o “absolutismo” ou as “provas absolutas”
47

 – coisas de todo 

desconhecidas pela ciência, mas, na verdade, por vezes aceitas [apenas] em relação 

aos elementos mais elementares da lógica e da aritmética (tema também sujeito a 

muita controvérsia interna nas pesquisas fundamentais). Deveríamos também seguir 

o exemplo daqueles que afirmam “que há uma consciência comum de todo o 

                                                           
41

 Uma ironia com um dos textos criticados. Cf. nota de rodapé 2, supra. 
42

 LUBIANO, Op. Cit. 
43

 MARGLIN, F. Op. Cit. 
44

 RASKIN, M. Op. Cit. 
45

 Id., ibid. 
46

 Id., ibid. 
47

 Id., ibid. 
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pensamento e matéria”, do humano ao “vegetal e mineral”
48

, uma proposta que 

confronta diretamente todas as minhas tentativas, ao longo dos anos, de 

compreender o que Hume chamou de “as fontes e os princípios secretos que 

impulsionam o espírito humano em suas operações”
49

 – ou confrontaria, se eu 

tivesse a mínima ideia do que a tal consciência comum significa. Somos, também, 

intimados a rejeitar a ideia de que os “números estão fora da história humana” e a 

considerar os teoremas da incompletude de Gödel como um sinal da “incapacidade 

comprobatória”
50

 que se reflete no século XX – o que, para os meus ouvidos 

antiquados, soa como dizer que a irracionalidade da raiz quadrada do número 2 – 

uma descoberta perturbadora na época – representava a “incapacidade 

comprobatória” da Grécia Antiga. Fogem à minha compreensão como a história 

humana ou a forma pela qual a racionalidade “é atualmente definida” colidem com 

estas verdades (ou proposições que pensei fossem verdadeiras). 

Um dos textos nos ensina, ainda, a considerar “Verdade” não como “uma essência”, 

mas como uma “heurística social”, baseada na “confiança intersubjetiva” e no 

“contar histórias”, seja por meio de “narrativas”, seja por meio de “números e 

sinais”.
51

 E, além disso, a reconhecer que o “esforço científico” também faz parte do 

“mundo das estórias e dos mitos de criação”, não sendo melhor, nem pior do que 

outras “estórias e mitos”; físicos modernos podem ter “mais financiamento e um 

melhor setor de relações públicas” do que astrólogos, mas de resto ambos estão em 

pé de igualdade.
52

 Até que estas sugestões, de fato, me ajudam a resolver os meus 

problemas. Se eu posso simplesmente contar estórias sobre as questões que tenho 

enfrentado por tantos anos, minha vida seria seguramente bem mais fácil; a proposta 

do texto “tem todas as vantagens que o roubo leva em relação ao trabalho honesto”, 

como disse Bertrand Russell, certa vez, em contexto similar.
53

 

Além disso, devemos favorecer “determinados caminhos da investigação científica e 

social segundo suas possibilidades de gerarem resultados positivos para a 

sociedade”
54

, ou seja, devemos nos juntar à esmagadora maioria dos cientistas e 

engenheiros [!]. Apesar de comumente haver discordâncias sobre o que são 

“resultados positivos para a sociedade”, nenhuma dica de como resolver esta questão 

é dada no texto em comento.  
                                                           
48

 Id., ibid. 
49

 Cf. HUME, David; MILLICAN, Peter (ed.). An Enquiry concerning Human Understanding. New 

York: Oxford University Press, 2007 [1748], p. 10. 
50

 RASKIN, M. Op. Cit. 
51

 Id., ibid. 
52

 Id., ibid. 
53

 “O método de ‘postular’ o que quisermos tem muitas vantagens; são as mesmas vantagens que o 

roubo leva em relação ao trabalho honesto. Vamos deixá-lo para outros e continuar com o nosso 

trabalho honesto.” (“The method of ‘postulating’ what we want has many advantages; they are the 

same as the advantages of theft over honest toil. Let us leave them to others and proceed with our 

honest toil.”). RUSSELL, Bertrand. Introduction to Mathematical Philosophy. London: Routledge, 

1993 [1919], p.71. 
54

 RASKIN, M. Op. Cit. 
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O resultado deste “favorecimento” parece ser, segundo o texto, o de que devemos 

também abandonar “teorias e experimentos” beneficiados por sua alegada “beleza 

ou elegância”.
55

 Isso equivale a dizer que devemos abandonar o esforço de 

compreender os mistérios do mundo; e, pela mesma lógica, possivelmente também 

temos o dever de não mais nos deixar iludir pela literatura, pela música ou pelas 

artes visuais. 

Receio não ter aprendido muito com estas recomendações. É difícil para mim 

enxergar como meus amigos e colegas do “mundo não-branco” [non-white world]
56

 

aprenderão mais a partir dos conselhos dados por “um punhado de cientistas”
57

 que 

dizem a eles que eles não devem se mover “nos trilhos da ciência e tecnologia 

ocidentais”
58

, mas que devem, ao revés, preferir outras “estórias” e “mitos”
59

 – 

quais?, o texto não diz, apesar da astrologia ser mencionada.
60

 Confesso que, 

pessoalmente, simpatizo-me muito mais com o trabalho dos voluntários da 

TecNica.
61

 

Na verdade, temo que a ideia mesma de uma “ciência branca e masculina” [white 

male science]
62

 se assemelhe à doutrina da “Física Judia”.
63

 Talvez seja outra 

inadequação minha, mas quando leio um artigo científico, sou incapaz de dizer se o 

autor é branco ou negro. O mesmo ocorre nos debates acadêmicos em sala de aula, 

no gabinete de pesquisa, ou em qualquer parte. Duvido muito que as pessoas não 

brancas ou do sexo masculino com as quais trabalho na universidade ficariam muito 

impressionadas com a doutrina de que seu pensamento e compreensão se 

diferenciam da “ciência branca e masculina” por causa de sua “cultura ou gênero e 

raça”. Desconfio que a reação que elas teriam diante disso dificilmente seria a de 

mera “surpresa”. 

Mantendo minha franqueza, considero deprimente ler este discurso [alegadamente] 

de esquerda que enquadra a ciência e tecnologia como um reduto de homens brancos 

para, em seguida, caminhar pelos corredores do MIT e perceber os resultados 

significativos dos esforços de mudar o padrão tradicional por parte de cientistas e 

                                                           
55

 Id., ibid. 
56

 Id., ibid. 
57

 Id., ibid. 
58

 Id., ibid. 
59

 Id., ibid. 
60

 Id., ibid. 
61

 “TecNica” é uma organização não-governamental fundada em 1983 com o objetivo de promover 

justiça social e desenvolvimento econômico em países subdesenvolvidos por meio do envio de 

profissionais voluntários capazes de oferecer treinamento, consultoria e assistência profissional a 

governos e movimentos sociais. Mais informações em: 

<http://www.tecnicavolunteers.org/backgr/the-background-of-tecnica> (acesso em 08 abril 2014).  
62

 RASKIN, M. Op. Cit. 
63

 “Deutsche Physik”, ou “Física Ariana”, foi um movimento nacionalista alemão do início da 

década de 1930, caracterizado pela oposição ao trabalho de Albert Einstein e outros físicos 

modernos, ajuntados no rótulo discriminatório “Jüdische Physik”, ou “Física Judia”. 
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engenheiros; esforços muito distantes deste entendimento de busca por “resultados 

positivos para a sociedade”.  

Os cientistas e engenheiros dedicaram esforços sérios e frequentemente exitosos na 

superação do exclusivismo tradicional e dos privilégios porque, assim como eu, 

tendem a concordar com Descartes na defesa da capacidade de compreensão 

racional como um atributo comum a todos os seres humanos e na assertiva de que 

aqueles que não têm a oportunidade de exercitar a capacidade de investigar, criar e 

compreender estão perdendo algumas das mais maravilhosas experiências de vida. 

Uma das autoras condena esta ideia porque ela implica em rotular algumas pessoas 

como “defeituosas”.
64

 Pela mesma lógica, nós deveríamos condenar a ideia de que a 

capacidade de andar é um atributo humano comum. 

Seguindo esta mesma ideia [de que a razão é um atributo humano comum a ser 

desenvolvido e apreciado], muitos cientistas, há não muito tempo atrás, 

desempenharam um papel ativo no animado mundo cultural da classe trabalhadora 

da época, buscando compensar o caráter de classe das instituições culturais através 

de programas de educação de trabalhadores, ou escrevendo livros sobre matemática, 

ciências e outros tópicos para o público em geral. E este trabalho não foi, nem de 

longe, desempenhado apenas por intelectuais de esquerda. Parece-me assombroso 

que os seus equivalentes de hoje procurem privar as pessoas oprimidas não só das 

alegrias do entendimento e do discernimento, mas também das ferramentas de sua 

emancipação, ao sustentar que o “projeto do Iluminismo” está morto e que nós 

devemos abandonar as “ilusões” da ciência e da racionalidade
65

 – uma mensagem 

que vai alegrar os corações dos poderosos, encantados com a chance de monopolizar 

estes instrumentos para seus próprios interesses. Estes não ficarão menos felizes ao 

ouvir que a ciência (o “conhecimento-E”) é, intrinsecamente, um “sistema de 

conhecimento que legitima a autoridade do dirigente”
66

, já que isso faz com que 

qualquer enfrentamento desta autoridade possa ser considerado uma violação da 

própria racionalidade – uma mudança radical de crenças, quando comparada aos 

tempos em que a educação dos trabalhadores era vista como meio de emancipação e 

libertação.  

                                                           
64

 “No final do século XVIII, no trono desocupado pelo regicídio exitoso da Revolução Francesa, a 

Razão tomou lugar como nova fonte de legitimidade das ações sociais. [...] [A] razão não pode ser, 

assim, singularmente encarnada; ela democraticamente se aloja na mente de todos os homens, como 

afirmou Descartes no século XVII [...]. Aqueles que não apresentarem sinais, em seu 

comportamento, de que possuem a capacidade de raciocinar são, pois, rotulados como defeituosos, 

sejam eles insanos, anormais, retardados, ou de algum modo subdesenvolvidos.” (“By the end of the 

18th century, in the throne vacated by the successful regicide of the French Revolution, Reason was 

seated as the new fountainhead of legitimate social action. […] [R]eason cannot be thus singularly 

embodied; it democratically lodges itself in the minds of all men as Descartes in the 17th century 

has asserted […]. Those who do not give evidence in their behavior of possessing the ability to 

reason are thereby labeled defective, be they insane, abnormal, retarded, or somehow 

underdeveloped.”). MARGLIN, F. Op. cit. 
65

 RASKIN, Op. cit. 
66

 MARGLIN, S. Op. cit. 
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Isso nos faz lembrar do tempo em que a Igreja cristã deu às massas rebeldes lições 

não muito distintas como parte do que E. P. Thompson denominou de “processos 

psíquicos de contrarrevolução”
67

 - é o que seus herdeiros fazem, hoje, nas 

sociedades campesinas da América Central. 

Lamento que minhas conclusões pareçam duras, mas a pergunta que devemos fazer 

é se elas estão corretas. Penso que sim. 

É particularmente aterrador que estas tendências autodestrutivas apareçam 

justamente numa época em que a esmagadora maioria da população considere o 

sistema econômico como “inerentemente injusto” e anseie modificá-lo.
68

 Ao longo 

do governo Reagan, o público continuou sua guinada em direção a ideias social-

democratas, enquanto os fragmentos de social-democracia outrora existentes lhes 

eram arrancados. Mais ainda: a crença nos princípios morais básicos do socialismo 

tradicional é surpreendentemente alta: apenas para mencionar um único exemplo, 

quase metade da população [estadunidense] considera a frase “de cada um segundo 

                                                           
67

 A expressão “psychic processes of counter-revolution” foi usada por E. P. Thompson em sua obra 

clássica, “The Making of the English Working Class”, para designar a quiliástica resignação gerada 

pelo Metodismo na classe trabalhadora da Inglaterra em fins do século XVIII e início do século 

XIX. Cf. THOMPSON, Edward Palmer. The Making of the English Working Class. New York, 

Vintage Books, 1966, p.381 (há tradução da obra de Thompson para o português brasileiro: 

THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa: a árvore da liberdade. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997). 
68

 Os dados são de uma pesquisa de opinião do início dos anos 1990 (época em que o presente texto 

foi escrito), e são retomados com maior detalhe pelo prof. Chomsky em outros trabalhos, como, 

v.g., no trecho a seguir, retirado de obra publicada em 1996: “Nos Estados Unidos, ‘os interesses 

dos três quintos mais pobres da sociedade’ não estão representados no sistema político, assinalou o 

comentarista político Thomas Edsall, do Washington Post, há uma década atrás, referindo-se à 

eleição de Reagan. Isso traz várias consequências, para além do padrão de votação distorcido. Uma 

delas é a de que metade da população acredita que ambos os partidos [Republicano e Democrata] 

deveriam ser dissolvidos. Mais de 80% consideram que o sistema econômico é ‘inerentemente 

injusto’ e que o governo ‘age em benefício de poucos e segundo interesses particulares, não os da 

população’ (bem acima de uma constante de 50% em consultas semelhantes realizadas nos anos 

pré-Reagan) [...]. A mesma proporção acha que os trabalhadores exercem pouquíssima influência – 

apesar de apenas 20% achar o mesmo em relação aos sindicatos e de 40% os considerarem 

influentes demais, o que é mais um sinal da capacidade do sistema de propaganda de induzir 

confusão e até mesmo de influenciar comportamentos.” (“In the United States, ‘the interests of the 

bottom three-fifths of society’ are not represented in the political system, political commentator 

Thomas Edsall of the Washington Post pointed out a decade ago, referring to the Reagan elections. 

There are many consequences apart from the highly skewed voting pattern. One is that half the 

population thinks that both parties should be disbanded. Over 80 per cent regard the economic 

system as ‘inherently unfair’ and the government ‘run for the benefit of the few and the special 

interests, not the people’ (up from a steady 50 per cent for a similarly worded question in the pre-

Reagan years) […]. The same proportion think that workers have too little influence—though only 

20 per cent feel that way about unions and 40 per cent consider them too influential, another sign of 

the effects of the propaganda system in inducing confusion, if not in changing attitudes.”).  

CHOMSKY, Noam. Powers and Prospects – Reflections on Human Nature and the Social Order. 

London: Pluto Press, 1996, p.165. 
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suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades” tão obviamente verdadeira 

que a atribuem à Constituição dos Estados Unidos, um texto comparável [, em 

termos simbólicos,] à Sagrada Escritura.
69

 Adicionalmente, com a tirania soviética 

finalmente derrubada, um dos obstáculos de longa data à realização destes ideais foi 

removido. Com poucas contribuições dos intelectuais de esquerda, amplos 

segmentos da população [estadunidense] se envolveram com problemas de grande 

urgência, como repressão, questões ambientais, e muitos outros. Os movimentos de 

solidariedade à América Central nos anos de 1980 são um exemplo de grande porte, 

trazendo um envolvimento direto [dos ativistas] com a vida das vítimas – uma 

característica inovadora e notável do ativismo da época. Estes esforços populares 

também levaram a uma boa dose de entendimento sobre como o mundo funciona – 

novamente, para sermos honestos, com pouquíssimas contribuições de intelectuais 

de esquerda. 

Particularmente digna de nota é a divergência das reações populares à ideologia 

dominante. Após 25 anos de propaganda pró-guerra ininterrupta, incluindo os dez 

anos do Reaganismo, mais de 70% da população ainda considerava a Guerra do 

Vietnã como “fundamentalmente equivocada e imoral”, e não um simples “erro”. 

Dias antes do bombardeio estadunidense-britânico no Golfo, a população, em 

margem de dois para um, colocava-se a favor de uma solução negociada ao invés de 

guerra. Nestes e em vários outros casos que também incluem assuntos e problemas 

internos ao país, as opiniões são individuais e privadas; nunca, ou quase nunca as 

pessoas veem estes posicionamentos ressoarem publicamente [i.e., na “opinião 

pública”]. Em parte, isso é um reflexo da eficiência do sistema de controle cultural; 

em parte, é um reflexo das escolhas feitas pelos intelectuais de esquerda. 

Enfim: frequentemente há suporte popular para o tratamento das preocupações 

humanas que integram há muito o “projeto iluminista”; o que nos falta é a 

participação dos intelectuais de esquerda. 

Quaisquer que sejam os motivos meritórios para isso, o abandono destes esforços, 

na minha opinião, reflete outra vitória da cultura do poder e dos privilégios, e a ela 

presta suporte. O mesmo abandono representa uma notável contribuição ao projeto 

sem fim de criar uma versão da história que sirva às instituições dominantes. 

Durante períodos de ativismo popular, muitas pessoas são capazes de perceber as 

verdades que são escondidas pelos gerentes da cultura, e assim aprendem um bocado 

sobre o mundo; Indochina e América Central são dois marcantes exemplos atuais 

                                                           
69

 A pesquisa de opinião mencionada pelo professor Chomsky foi realizada durante o ducentésimo 

aniversário da Constituição dos Estados Unidos, em 1987. Apesar de popularizada a partir de um 

texto de Karl Marx (1818-1883), intitulado “Crítica ao Programa de Gotha” (1875), a frase “De 

cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades” (“From each according 

to his ability, to each according to his need”) era um slogan comum dos movimentos socialistas, 

tendo sido usada, primeiramente, por Louis Blanc (1811-1882) na obra “L'Organisation du travail”, 

publicada em 1839 (“À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses facultes”) (cf. GRAEBER, 

David. The Democracy Project: A History, a Crisis, a Movement. New York: Spiegel & Grau., 

2013, p. 293–294). 
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disso. Quando declina o ativismo, a classe comissária
70

, que nunca hesita em seus 

afazeres, recupera o comando. Na medida em que os intelectuais abandonam a luta, 

verdades que eram antes senso comum passam a desaparecer da memória dos 

indivíduos, a história é repaginada como instrumento de poder, e as bases são 

lançadas para a vinda das corporações. 

A crítica da “ciência” e da “racionalidade” tem muitos méritos que não foram aqui 

debatidos. Contudo, até onde alcança minha percepção, quando o instrumento válido 

e útil da crítica é amplamente utilizado na perversão dos valores da investigação 

racional, neste contexto institucional específico ele passa a ser utilizado 

erroneamente. O que foi apresentado como uma crítica mais profunda da natureza 

da ciência e da racionalidade parece-me basear-se em crenças sobre elas que têm 

pouco fundamento. Nenhuma alternativa coerente à racionalidade foi oferecida, no 

meu entendimento; talvez porque ela inexista... O que é [de fato] sugerido representa 

um caminho que leva as pessoas que precisam de ajuda – isto é, todos nós, em muito 

breve – simplesmente ao desastre. 
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 Em inglês, “commissar class”. Descolada de suas origens históricas soviéticas (stalinistas), a 

expressão designa, aqui, a elite econômica e política de modo geral. 
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POST-SCRIPTUM
71

 

 

Escrevi este artigo cinco anos antes do chiste de Sokal.
72

 À época, críticas severas já 

eram formuladas, pela esquerda, em relação ao movimento PoMo, destacando o 

disparate que restringia [o alcance de] sua rejeição da ciência e da racionalidade. As 

críticas [do movimento PoMo à investigação racional] não detiveram a atenção do 

público de esquerda, que as percebeu como ideologicamente estéreis. Foi somente 

quando os jornais dedicaram primeiras páginas ao “Caso Sokal” e aos ataques que o 

movimento PoMo sofria por parte da extrema-direita (sob os escritos de Gross e 

Levitt) que algum resultado pôde ser sentido. O movimento PoMo surgiu estampado 

de “movimento de esquerda” – ao passo que, na minha opinião, ele é um desvio 

direitista, já contido em suas raízes parisienses e no estado de coisas que crescia 

sorrateiramente nas universidades mais reacionárias dos Estados Unidos (é difícil 

acreditar que expoentes como Stanley Fish sejam de esquerda). Quando o nonsense 

pós-moderno pôde ser diagnosticado como um tipo de “fascismo de esquerda”, ele 

enfim tornou-se ideologicamente operante, sendo imediatamente usado como uma 

arma contra a verdadeira esquerda. Isso é o que explica, ao mesmo tempo, como é 

tão difícil [para a esquerda] fazer valer seus próprios argumentos contra o 

movimento PoMo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71

 Este post-scriptum foi enviado por Noam Chomsky por correio por ocasião do tratamento dado 

pela mídia à crítica do pós-modernismo, e veiculado na tradução francesa do presente artigo, 

publicada em 1998, e que, como já dito (v. nota de rodapé indicada com um asterisco – “*”), 

também serviu de base para a corrente tradução para o português brasileiro, e inspira seu título. Cf. 

CHOMSKY, Noam. Le Vrai visage de la critique post-moderne. Trad. Jacques Vialle. Agone - 

Philosophie, Critique & Littérature, numéro 18-19, p.49-62, 1998, p.61-62. 
72

 Alan Sokal, professor de Física da Universidade de Nova Iorque, escreveu um artigo 

deliberadamente sem sentido, mas recheado de jargões pós-modernos, e o submeteu à revista Social 

Text, publicada pela Duke University Press, conhecida por abordar estudos culturais, à época, sob 

um viés “pós-moderno”. O texto, sob o título “Transgressing the Boundaries: Towards a 

Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity” (em português, “Transgredindo as fronteiras: 

em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica”), foi aceito e publicado em 

1996. Na mesma época, Sokal publicou o artigo “A Physicist Experiments With Cultural Studies” 

em outro periódico, Lingua Franca, no qual esclarece a fraude deliberada, descrevendo o texto 

aceito pela Social Text como “um pasticho de jargões esquerdistas, referências aduladoras, citações 

pomposas e completo nonsense” estruturado a partir das citações “mais tolas” sobre Matemática e 

Física que encontrou nos trabalhos de acadêmicos pós-modernos. 
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