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Resumen 

Defenderemos a tese de que ao levar às últimas consequências o convencionalismo metametodológico defendido por 

Popper, Feyerabend chegou a uma versão radical do pluralismo metodológico. Igualmente decisivo para a enunciação 

do Princípio da proliferação foi o modo com que Feyerabend confeccionou uma tradução epistemológica das teses de 

natureza mais manifestamente político-sociais presentes em On Liberty de Mill. Apontaremos as dificuldades de se 

transplantarem as teses libertárias de Mill para a filosofia da ciência na medida em que subsistem fortes tensões entre 

os rígidos procedimentos metodológicos estatuídos em A System of Logic e as posições libertárias - primariamente 

ético-políticas e derivadamente epistemológicas - presentes em On Liberty. A pregação em prol da irrestrita liberdade 

metodológica e do pluralismo teórico levou Feyerabend a rechaçar a concessão de monopólio a um conjunto de 

convenções em razão de haver sempre alternativas admissíveis. Adotar algumas convenções em detrimento de outras 

é restritivo e inibidor da criatividade. Aplicando o libertarianismo à ciência, Feyerabend encarou a variedade de ópticas 

como essencial à pesquisa progressiva. Deixando de lado A System of Logic, Feyerabend deriva de On Liberty a tese 

crucial de que é imperioso sempre preservar a multiplicidade em razão de serem falíveis as teorias e subsistir 

interdependência entre elas. 

 

Liberty, as a principle, has no application to any state of things anterior to the time 

 when mankind have become capable of being improved 

 by free and equal discussion. (Mill, 2001, p. 14). 

 

Defenderemos duas teses. A primeira sustentará que Feyerabend derivou do convencionalismo 

metametodológico de Popper uma forma extremada de pluralismo metodológico, a segunda 

advogará que Feyerabend elabora uma versão epistemológica das teses de natureza francamente 

política presentes na obra On Liberty escrita por Mill em parceria com sua esposa, Harriet Taylor. 

Destacaremos que Feyerabend estende as teses políticas de Mill à filosofia da ciência dispensando 

diminuta importância às tensões entre as posições metodológicas ortodoxas pregadas por Mill em 

A System of Logic e as libertárias veiculadas em On Liberty.  

Feyerabend se singulariza por pregar a favor da imperiosidade da irrestrita liberdade 

metodológica e do pluralismo teórico. Radicalizando o convencionalismo metametodológico de 

Popper, Feyerabend se torna entusiasta defensor da mais ampla diversidade de condutas na 

pesquisa. Epistemologizando o Princípio da Proliferação que Mill aplica especialmente ao espaço 

da vida política e social, Feyerabend apresenta a variedade de ópticas como essencial à ciência 

progressiva e progressista. Em Feyerabend, a descrença na existência de um sistema de regras 

concebidas como imperativos categóricos ou hipotéticos da racionalidade se associa à visão de que 

cumpre preservar a todo custo todo tipo de multiplicidade tendo em vista a falibilidade das teorias 

e a interdependência entre elas. Sendo questão de decisão a escolha de um conjunto específico de 
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convenções, como o é para Popper, Feyerabend acredita que com o banimento do monopólio 

metodológico e/ou teórico se logra promover um intensivo e permanente intercâmbio entre os 

diferentes. Somos de opinião que o convencionalismo metametodológico de Popper serve de ponto 

de partida para a defesa que Feyerabend faz do anything goes.  

A versão epistemológica que Feyerabend dá ao Princípio da Proliferação de Mill torna 

necessário perenizar a diversidade explicativa e o entrechoque teórico na própria ciência. O 

anarquismo metodológico e o pluralismo teórico se associam na defesa de uma concepção 

libertária de ciência, que subordina a autoridade do método à irrestrita liberdade procedimental, a 

regulamentação direcionadora à criatividade tateante, a unidade explicativa ao insuperável 

confronto de pontos de vista. Sendo várias as propostas explicativas admissíveis, sem que se possa 

comprovar a verdade de uma delas, é necessário mantê-las em permanente competição a fim de 

que cada uma se torne plataforma crítica da outra. Lloyd (1997, p. 397) coloca entre as crenças 

positivas e genuínas de Feyerabend a “defesa do valor da proliferação de visões e métodos e a 

insistência na tolerância que deve acompanhar a proliferação”.  

1. O salto do convencionalismo para o anarquismo 

Rechaçando a visão que encara as normas metodológicas como imperativos categóricos ou 

hipotéticos da racionalidade, Popper as qualifica de convenções. A concepção naturalista de 

método propõe, no entender de Popper (1959, p. 53), que se estude o comportamento real dos 

cientistas ou dos procedimentos efetivamente empregados na ciência. Atribuída ao empirismo 

lógico, Popper a repele com base na alegação de que carece de espírito crítico: “seus defensores 

se mostram incapazes de perceber que sempre que acreditam ter descoberto um fato apenas 

propõem uma convenção, ignorando que a convenção é suscetível de se transformar em dogma”. 

Popper (1959, p. 52) abre caminho para as posições “radicais” de Feyerabend quando sustenta que 

“o que deve ser chamado de ‘ciência’, e quem deve ser chamado de ‘cientista’, permanecerá 

sempre uma questão de convenção ou decisão”.  

Na comparação da ciência com jogo, Popper (1959, p. 54) estabelece analogias genéricas: 

“assim como o xadrez pode ser definido pelas regras que lhe são próprias, a ciência empírica pode 

ser definida por meio de suas regras metodológicas”. Popper (1959, p. 53) dá dois exemplos de 

regras metodológicas. Uma estatui ser “o jogo da ciência, em princípio, sem fim, e aquele que um 

dia decidir que os enunciados científicos não requerem testes ulteriores, ou que podem ser 

considerados definitivamente verificados, se retira do jogo”. Sustentar que não faz ciência quem 

adota procedimentos positivos, como os de verificação ou confirmação de hipóteses, implica 

ignorar que convenções, por definição, admitem alternativas.  

Popper pretende banir as questões essencialistas do tipo “o que é a ciência empírica?” por 

entender que a identidade é convencionalmente atribuída e não encontrável na realidade da ciência: 

o jogo empírico da ciência, como o jogo de xadrez, é definível por meio de suas convenções. Indo 

às últimas consequências na tentativa de suprimir questões essencialistas, Feyerabend deixa de 

atribuir à ciência a prerrogativa da excelência explicativa derivada do emprego de um método 

especial. Para Feyerabend, a ciência não possui regras constitutivas como os jogos, apenas 

reguladoras que se limitam a regulamentar o que já existe, a exemplo das regras de etiqueta, 
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passíveis de ser eliminadas sem que a atividade-fim deixe de ser cumprida. Tendo as regras 

natureza convencional, justifica-se propor sua eliminação. Visto que, na visão de Feyerabend, para 

as convenções escolhidas há alternativas viáveis, nenhuma metodologia é imprescindível para se 

fazer ciência, de tal maneira que se torna fundamental livrar a pesquisa de regulamentações que 

predefinam seu rumo travando a criatividade e a ousadia na busca do novo.  

Para Feyerabend, se convenções são entronizadas, como faz Popper com as que adota, acabam 

sendo dogmaticamente defendidas na medida em que alternativas – como, por exemplo, as 

propostas pelos empiristas lógicos – são metodologicamente desqualificadas. A recusa a encarar 

as regras do método como fatos da prática científica ou como imperativos categóricos da 

racionalidade para investi-las do status de convenção é de difícil harmonização com a pretensão 

de Popper de descartar procedimentos alternativos aos que defende. Se tudo se resume a uma 

questão de decisão, como propala Popper, inexiste justificação, no entender de Feyerabend, para 

se escolher um conjunto de regras em detrimento de outros possíveis. Sendo as regras do método 

meras convenções para as quais há sempre alternativas adotáveis, torna-se contraproducente 

buscar superar a diversidade metodológica, e o Methodenstreit, endêmico nas ciências sociais, 

deixa de ser um entrave a ser superado.  

Se as regras são acolhidas como se fossem obrigatórias é porque se ignora, na visão de 

Feyerabend, que são meras convenções a princípio substituíveis por outras sem que a identidade e 

a proficiência da atividade científica de pesquisa sejam prejudicadas. O anything goes é fruto da 

convicção de que determinada convenção, per se, tem o mesmo poder de gerar valor epistêmico 

quanto qualquer outra. Se as regras se equivalem no que propiciam em termos de justificação 

epistêmica ou de poder instrumental, a nenhuma se pode conferir monopólio normativo. Apesar 

de parecer estar em concordância com a argumentação de Popper (1974, p. 1156) de que “somos 

livres para aceitar ou rejeitar decisões, normas e padrões, livres no sentido de que a 

responsabilidade para fazer isso é nossa”, Feyerabend adota uma posição incompatível com o que 

sustenta Popper em continuação: “embora as normas e padrões sejam nossas criações, algumas 

podem ser melhores, outras piores”. Concordando em atribuir às regras do método natureza 

convencional, Feyerabend considera-as todas equivalentes, uma vez que descrê de critérios com 

legitimidade para hierarquizá-las em termos de maior ou menor capacidade de gerar, avaliar ou 

justificar resultados. Estabelecendo a equipolência entre as convenções, Feyerabend não tem como 

endossar o que afirma Popper em seguida: “é nossa tarefa aprimorá-las, tanto quanto nos é 

possível, no caso de as considerarmos questionáveis”. Antevendo a possibilidade de o 

convencionalismo metametodológico desembocar em uma posição como a professada por 

Feyerabend, Popper (1974, p. 1157) argumenta que a má compreensão do que seja uma convenção 

resulta da crença equivocada de que ‘convenção’ implica arbitrariedade. Enquanto Popper rejeita 

a tese de que se “somos livres para escolher qualquer sistema de regras de nossa preferência, então 

um sistema é tão bom quanto qualquer outro”, Feyerabend a erige em pilar central.  

Contra o que prega Popper, Feyerabend (2002, p. 14) afirma haver, por exemplo, 

circunstâncias em que é aconselhável introduzir, elaborar e defender hipóteses ad hoc ou que 

contradizem resultados experimentais bem estabelecidos e amplamente aceitos; ou hipóteses cujo 

conteúdo é menor que o conteúdo das alternativas existentes e empiricamente adequadas ou das 

hipóteses inconsistentes, e assim sucessivamente. Mesmo reconhecendo que podem ser postos em 

prática em casos e situações específicos da pesquisa, “os princípios do racionalismo crítico – levar 
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a sério as falsificações, aumentar o conteúdo, evitar hipóteses ad hoc, ‘ser honesto’ (o que quer 

que isso signifique) e assim por diante” -, Feyerabend (2002, pp. 157-158) os rechaça. Faz o 

mesmo com os princípios que identifica como sendo os do empirismo lógico: “ser preciso, basear 

suas teorias em medições, evitar idéias vagas e não testáveis e assim por diante”. Como conclusão 

defende que dão “uma visão inadequada do desenvolvimento passado da ciência como um todo e 

podem ser responsabilizados por impedi-lo no futuro”. Segundo Feyerabend (2002, pp. 157-158), 

esses princípios “oferecem uma visão inadequada da ciência porque a ciência é muito mais 

‘desleixada’ e ‘irracional’ do que exibe sua imagem metodológica e podem ser responsáveis pelo 

travamento do desenvolvimento em virtude de a tentativa de tornar a ciência mais ‘racional’ e mais 

precisa acarretar sua destruição”.  

Enquanto Popper intenta conciliar o convencionalismo metametodológico, para o qual a 

adoção de um sistema de regras é questão de pura decisão, com a desqualificação das alteridades, 

Feyerabend acredita que endossar de modo consequente as premissas do convencionalismo 

metametodológico envolve tolerância, receptividade à diversidade de regras e procedimentos. Do 

convencionalismo metametodológico, Feyerabend extrai a consequência de que, do conjunto geral 

de convenções admissíveis, não se justifica optar por algumas alijando alteridades. Desse modo, 

fica questionada a autoridade do convencionalismo metametodológico para estatuir um conjunto 

de convenções, a ser universalmente acolhido, e afastar liminarmente a possibilidade de se 

empregarem procedimentos metodológicos alternativos, como os propostos pelo bayesianismo. 

Tendo natureza convencional, as regras adotadas carecem de legitimidade para excluir 

alternativas, de tal modo que cabe eleger como critério supremo a preservação da liberdade contra 

as amarras criadas por toda e qualquer regra. Sendo todas desprovidas do poder de justificar 

resultados, é imperioso evitar as regras por seu potencial de provocar a diminuição da liberdade 

de criação e ação na pesquisa. Mais que anarquista, Feyerabend é propositor de uma forma de 

libertarianismo inspirada na pregação de Mill de que só há uma forma de nos livrarmos da tirania 

dos costumes: impedindo a entronização de regras, visões e formas de vida.  

Por sua natureza, o convencionalismo metametodológico deveria se mostrar tolerante para com 

as diferentes propostas de regulamentação da conduta na pesquisa por mais que não seja vedada a 

preferência por uma delas. Feyerabend não só frisa a existência de alternativas viáveis ao sistema 

de regras que se deseja adotar como se apresenta como defensor da tese de que todas as convenções 

devem ser colocadas de lado em nome do mais amplo usufruto possível da liberdade. Opta pela 

defesa de uma pesquisa totalmente desregulamentada por acreditar que as regras se prestam a 

embotar o espírito crítico-inventivo predefinindo o caminho da pesquisa em detrimento de roteiros 

alternativos. ‘Seguir uma regra’, no sentido de Wittgenstein (2001, p. 69), é fundamental para a 

fluência da convivência social, mas na comunidade científica regras costumam servir de entrave à 

perquirição e geração do novo. 

Para justificar as regras metodológicas preferidas, Popper considera crucial apontar os defeitos, 

as eventuais inconsistências, das alternativas. Para Feyerabend, inexiste razão para desqualificar 

um sistema de convenções em prol de outro, de tal maneira que havendo proliferação de regras, 

sem que se logre justificadamente selecionar a melhor, o conselho é se livrar de todas. A tentativa 

de Popper de entronizar um conjunto de convenções fica claro quando, baseado em Hume, se 
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dedica a uma incansável cruzada anti-indutivista. Parte essencial da argumentação epistemológica 

de Popper se dedica a demonstrar que a falta de justificação racional para a indução o autoriza a 

propor seu abandono e substituição pelo modelo hipotético-dedutivo de explicação. Sendo assim, 

não se trata de simplesmente colocar algumas convenções no lugar de outras. Abraçado o 

convencionalismo metametodológico, se enfraquecem as razões que compeliriam o indutivista a 

renunciar às suas práticas de pesquisa. 

Observa Pandit (1991, pp. 204-205) ser difícil conciliar a visão de um conjunto hierarquizado 

de regras, encaradas como convenções cuja escolha é uma questão de decisão, tendo o critério da 

falsificabilidade no vértice, com a visão implícita de que na ciência certas características, 

universais e invioláveis, se situam para além da variação metodológica. Feyerabend procura se 

afastar da ambivalência que por um lado decreta que as regras do método são puramente 

convencionais e, por outro, estatui que alguns procedimentos não têm como deixar de ser adotados. 

Enquanto Popper acredita viável comparar e avaliar objetivamente as convenções a fim de 

classificá-las em melhores e piores, Feyerabend pensa que privilegiar um conjunto de regras em 

detrimento de outros é injustificável na medida em que equivale a optar por uma camisa de força 

dentre várias outras possíveis. Não sendo as regulamentações metodológicas condições de 

possibilidade para se chegar ao conhecimento, ficar preso a elas causa a burocratização do 

pensamento e a uniformização da ação na pesquisa.  

Quando lida com a questão da metodologia adequada ao estudo dos fatos sociais, Popper 

(1976, pp. 69, 79, 87) desqualifica, entre outros, o holismo e o coletivismo metodológico com base 

na alegação de que “violam os princípios do método científico” e de que “planejam estudar a 

sociedade por meio de um método impossível”. Com isso, deixa claro que, a despeito de as regras 

do método serem concebidas como convenções, algumas podem ser condenadas antes mesmo de 

serem colocadas em prática. A intolerância metodológica de Popper às alteridades está em 

dissonância com o que se espera de um convencionalista para o qual a escolha de regras 

metodológicas é apenas questão de decisão. Feyerabend busca superar a tensão entre o 

convencionalismo, que em tese deveria ser tolerante com a diversidade metodológica, e o 

falsificacionismo com sua pretensão ao “exclusivismo” derivado da adoção universal de 

determinado conjunto de regras.  

Em prol da tolerância para com as alteridades, contra o monopólio metodológico, Feyerabend 

pugna pelo respeito incondicional à diferença. Vendo-se compelido a fazer avaliações 

peremptórias das metodologias alternativas a fim de entronizar a que defende, Popper deixa de 

reputar profícua a proliferação de metodologias por mais que acredite que são formadas por 

convenções. A admissibilidade de várias teorias do método deveria ser um desdobramento da visão 

de que é uma questão de decisão a escolha dos procedimentos a usar em busca de conhecimento. 

O convencionalismo deveria ser contrário à entronização de qualquer sistema de regras, uma vez 

que passa a inexistir justificação para se conceder autoridade aos que, em nome da Razão, 

postulam um monopólio legislativo similar ao pretendido pela tradição normativista. 

Contra a visão de que é possível identificar as condições de possibilidade do conhecimento 

vinculadas à existência de um método universal, Feyerabend (2002, p. 14) encontra na história da 

ciência contraexemplos conducentes à constatação de que toda e qualquer regra um dia formulada 

foi violada em prol do avanço do conhecimento. Sendo assim, a melhor convenção é a que propõe 

que o pesquisador se livre do jugo de todas as convenções. Por carecerem de universalidade e sua 
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operacionalidade ser contextualizada, as regras do método devem ser todas ignoradas em nome do 

livre e criativo andamento da pesquisa. Regulamentações devem ser abandonadas porque embotam 

a inventividade e travam a abertura de horizontes alternativos de pesquisa. O crescimento do 

conhecimento depende do grau de liberdade normativa usufruído pelos pesquisadores. Feyerabend 

estende à ciência a posição liberal de Mill de combate à autoridade em geral e, em especial, ao 

autoritarismo invisível. A despeito de se apresentarem respaldadas pela Razão, as teorias do 

método pouco se distinguiriam das formas de vida cuja normatividade opera a favor de um tipo de 

organização social e de ordem política em detrimento de alternativas. A recusa da normatização 

de tipo “deontológico”, tanto na ciência quanto na política, se baseia no pressuposto de que 

regulamentações servem apenas para tolher leques possíveis de ação.  

Na ausência de procedimentos indispensáveis à produção de conhecimento, diferentes 

convenções podem a princípio ser adotadas tornando injustificada a concessão de monopólio a um 

sistema de regras do método. Havendo vários rituais metodológicos admissíveis, sem que nenhum 

tenha como alijar os demais pela comprovação inequívoca de sua superioridade, é cabível decretar 

a prescindência de todos. Feyerabend se recusa a conceder “monopólio deôntico” a todo e qualquer 

conjunto de regras por estar convencido de que o libertarianismo é o único capaz de respeitar a 

diversidade de procedimentos historicamente encontráveis nas várias e desniveladas ciências e 

sociedades.  

A despeito de influenciado pelo convencionalismo metametodológico, Feyerabend não é 

alcançado pela crítica de Pandit (1991, p. 204) de que Popper promove “a negação da tolerância 

metodológica ao admitir a invariância científica e de seus correlatos requisitos metodológicos 

considerados invioláveis”. Feyerabend se afasta da tentativa, problemática, de Popper de associar 

o veemente rechaço às alteridades com a tese de que a escolha metodológica se reduz a uma 

questão de decisão. Concordamos com a avaliação de Pandit de que a tese central de Popper - “o 

que deve ser chamado de ‘ciência’ e quem deve ser chamado de ‘cientista’ deve sempre 

permanecer uma questão de convenção ou decisão” – propicia a extração de conclusões 

anarquistas para a metodologia da ciência. Feyerabend não hesitou em tirá-las.  

Por acreditar que as regras carecem até mesmo de impositividade contextual em virtude de 

quase sempre se oferecerem alternativas, Feyerabend vislumbra no “vale tudo o único princípio 

que não inibe o progresso”. Cumpre rejeitar normatizações que, divorciadas de práticas específicas 

de pesquisa, se prestam a inibir a inventividade e a criatividade na atividade científica. Encarnando 

uma normatividade epistemicamente inócua e heuristicamente improfícua, as regras estatuídas 

pelo filósofo nada mais são que barreiras que travam o caminho que leva à elaboração de 

explicações inovadoras.  

Da tese popperiana - “o que deve ser chamado de ‘ciência’, quem deve ser chamado de 

‘cientista’, é uma questão de convenção ou decisão” –, Feyerabend chega ao desdobramento de 

que inútil e autoritária qualquer regra que se pretenda mandatória. Na falta de normas, a 

proliferação precisa ser fomentada para que as teorias, científicas e extracientíficas, critiquem 

umas as outras. Sendo questão de decisão a metodologia a ser adotada, Feyerabend propõe que se 

faça a opção pela total desregulamentação da pesquisa científica. Resultantes de manifestação de 

preferência, as regras do método são julgadas por Feyerabend desnecessárias e ineptas. A esse 
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juízo acrescenta a avaliação política que as reputa condenáveis por promoverem um regramento 

legitimável com base apenas na autoridade da tradição ou do magister dixit. Além do mais, 

acarretam o embotamento da postura crítica ao transformarem o pesquisador em aplicador 

mecânico, como propõe Bacon (1952, LXI), de ditames metodológicos. Feyerabend (2002, p. 12) 

assim sintetiza sua visão: “anarquistas profissionais se opõem a qualquer tipo de restrição e exigem 

que ao indivíduo seja permitido se desenvolver livremente sem ser obstado por leis, deveres ou 

obrigações”.  

Se a história da ciência evidencia que as tentativas de aplicar regras do método mais 

prejudicaram que contribuíram para o bom andamento da pesquisa, Feyerabend se defronta com 

duas opções: propor outras regras do método ou renegá-las indistintamente. Deixando a história 

da ciência de prover uma firme e inequívoca sustentação a uma teoria do método, e não tendo 

determinado conjunto de convenções como impor o afastamento das alternativas, desaparecem as 

razões para propor uma metodologia como conditio sine qua non para se fazer ciência. Provendo 

evidências contrárias às metodologias tradicionais, a história da ciência permite conjeturar que a 

ciência tem sido feita apesar das tantas regras que têm sido propostas como necessárias à pesquisa 

de excelência. Na melhor das hipóteses, as convenções adotadas expressam conveniências ditadas 

pelo tipo de teoria desenvolvida e não o respeito a princípios epistêmicos cogentes.  

Feyerabend (2002, p. 158) encara os ‘desvios’, os ‘erros’, como precondições do progresso por 

entender que ensejam ao conhecimento sobreviver no mundo complexo e difícil no qual 

habitamos. Além desse valor adaptativo, permitem que nos mantenhamos agentes livres e felizes. 

Em defesa do anything goes, Feyerabend defende, indo além da proposição da livre coexistência 

entre diferentes sistemas de convenção, a tese polêmica de que “sem ‘caos’ nenhum conhecimento 

é possível”; e “sem um freqüente alijamento da razão não há progresso”. Em nome do combate à 

entronização de regras, ópticas ou teorias , Feyerabend conclui que, “mesmo no âmbito da ciência, 

a razão não pode e não deve ser autorizada a ser abrangente, devendo muitas vezes ser 

desconsiderada ou eliminada em favor de outras agências”. Tendo todas as metodologias 

limitações, além de imporem restrições desnecessárias e contraproducentes, só a regra do “vale 

tudo” se mostra resiliente, adaptável à variedade e riqueza de casos e situações. Carecendo as 

metodologias de autoridade deontológica ou teleológica para especificar o que deve ser feito, 

Feyerabend acredita que degeneram em autoritarismo.  

Feyerabend se coloca contra qualquer tentativa de propor convenções, epistemicamente 

exclusivas à ciência, por descrer que existam procedimentos sem os quais a pesquisa de excelência 

não tem como ser feita. Acolhendo uma espécie de “historicismo” metodológico, Feyerabend 

(1984, p 140) advoga que “padrões competem do mesmo modo que as teorias, e optamos pelos 

padrões mais apropriados à situação histórica em que a escolha ocorre”. Incapazes de se 

legitimarem como mandamentos da Razão a serem acatados em toda e qualquer situação de 

pesquisa, as tantas teorias do método geram uma diaphonia que desemboca na isostheneia: 

nenhuma consegue falar em nome da ciência – incluído o anarquismo epistemológico - ou 

demonstrar ser imprescindível para se fazer boa ciência.  

Tendo o convencionalismo metametodológico se constituido em ponto de partida para o 

anarquismo, é apropriado o juízo drástico de Pandit (1991, p. 129) de que Popper abriu diretamente 

o caminho para a defesa do “vale tudo” traduzível nas seguintes teses: 1) todos os métodos devem 

ser explorados; 2) todos são igualmente bons ou ruins; 3) nenhum é bom ou ruim em si mesmo. 
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Para se realizar a transição da proposta popperiana de um método único para o anarquismo 

metodológico foi necessário apenas negar que as convenções possam ser hierarquizadas de tal 

modo que algumas possam ser consideradas superiores a outras. A negação fica clara quando 

Feyerabend (2002, p. 23) afirma não ter a “intenção de substituir um conjunto de regras gerais por 

outro e sim convencer o leitor de que todas as metodologias, mesmo as mais óbvias, têm suas 

limitações, e que a melhor maneira de mostrar isso é demonstrar as limitações, e até mesmo a 

irracionalidade, de regras que alguém provavelmente considera básicas”.  

O convencionalismo metametodológico é, em boa parte, fruto de uma posição cética para a 

qual a ciência não é caracterizável com base em qualquer conjunto de propriedades intrínsecas em 

virtude de inexistir um conjunto único de propriedades constitutivas da ciência. A esse ceticismo, 

o anarquismo acrescenta o da descrença quanto à possibilidade de as convenções serem 

classificadas em melhores e piores para assim chegar à conclusão de que todas só exercem função 

coercitiva ou restritiva. Tudo culminando no relativismo, que qualifica a escolha de um ou outro 

sistema de convenções como pura expressão de preferência. No entanto, é inócuo o 

posicionamento de Feyerabend - desconcertantemente prescritivo - contra todo e qualquer tipo de 

regramento metodológico se a ciência real continuar a ser produzida com base em unwritten rules 

comunitariamente estabelecidas e impostas.  

Para Pandit (1991, p. 119), promover “a identificação entre domínios tão diferentes como 

ciência e jogo, como faz Popper, desemboca em uma doutrina com implicações anarquistas”. 

Acreditamos, porém, que outro passo se faz necessário para se chegar ao anarquismo: além de 

pensar a ciência como um jogo, é crucial encará-la, à diferença dos jogos, como regida por 

convenções desnecessárias e cerceadoras. Se a ciência fosse como um jogo seria praticada com 

base em regras constitutivas, como as caracteriza Searle (1969, pp. 33-34), que teriam de ser 

consensualmente formuladas e adotadas. Atribuindo às regras do método natureza regulatória, não 

constitutiva, Feyerabend as considera - à semelhança das regras de boas maneiras que variam de 

cultura para cultura – incapazes per se de infundir caráter científico às práticas de pesquisa.  

2. A extensão do princípio da proliferação da polis para a ciência  

Além de extrair conclusões “radicais” do convencionalismo metametodológico, Feyerabend é 

propositor de um pluralismo teórico cujos pilares foram construídos por J. S. Mill. Isso é 

reconhecido por Feyerabend (1983, p. 86) quando afirma que as razões em defesa da proliferação 

e do pluralismo “foram apresentadas por Mill em seu imortal ensaio On Liberty, e que não é 

possível aprimorar seus argumentos”. Feyerabend endossa a reação de Mill contra diferentes tipos 

de tirania, principalmente contra as invisíveis, naturalizadas sob a forma de costumes, hábitos, 

regras e normas que buscam pasteurizar os comportamentos impedindo o florescimento de formas 

de vida alternativas. Defendemos a tese de que Feyerabend estende às regras do método a avaliação 

de Mill de que há uma modalidade predominante de regulamentação que só considera aceitável 

determinado modo de ser e viver.  

Entusiasta defensor das teses veiculadas em On Liberty, Feyerabend deixa de discutir o quanto 

sua epistemologia está em discordância com o Mill de A System of Logic, elaborador de cânones 

metodológicos concebidos como condições de possibilidade para se produzir ciência de 
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excelência. A visão de metodologia adotada por Mill em A System of Logic se situa quase nos 

antípodas das posições de Feyerabend: 

Nosso objeto consistirá em tentar uma análise correta do processo intelectual chamado Raciocínio ou 

Inferência, e de outras operações mentais que se destinam a facilitar isso; também se voltará para o 

fundamento dessa análise e, pari passu com ele, elaborar e articular um conjunto de regras ou cânones 

para testar a suficiência de uma dada evidência para provar determinada proposição. (Mill, 1949, p. 7). 

Três hipóteses podem ser lançadas a respeito de como relacionar as duas obras de Mill. A primeira 

é a de que, a despeito das pronunciadas diferenças, nada nelas há de essencialmente inconciliável. 

A segunda é a de que há dois Mill, um em conflito com o outro. A terceira hipótese é a de que os 

argumentos presentes em On Liberty são eminentemente políticos e os de A System of Logic 

essencialmente epistemológicos. A tese por nós esposada é a de que Feyerabend, elaborando uma 

versão epistemológica para as posições ético-políticas desenvolvidas em On Liberty, adaptou à 

ciência o discurso libertário de Mill. Feita por alguns comentadores, a avaliação de que A System 

of Logic é verificacionista (indutivista) e On Liberty refutacionista (dedutivista) não explica, a 

nosso juízo, as diferenças que resultam de o segundo ser política e metodologicamente libertário 

e o primeiro rígido na especificação dos cânones do método. Cumpre, além do mais, acrescentar 

que o Mill de A System of Logic é metodologicamente monista, ao passo que o de On Liberty vai 

na direção do pluralismo.  

Sem se aprofundar na problematização da natureza das diferenças, Feyerabend (1999, p. 213) 

reconhece que “o ensaio de Mill sobre a liberdade, interessado no desenvolvimento da 

individualidade e do talento, difere de sua lógica, tanto no estilo como no conteúdo”. Feyerabend 

(1986, pp. 70-71) está convencido de que “os argumentos metodológicos e humanitários estão 

imbricados em cada parte do ensaio de Mill, e que é com base nesses dois pilares que uma 

epistemologia pluralista é defendida, tanto para as ciências naturais quanto para as sociais”. Por 

mais que exista essa imbricação, Feyerabend traduz o pluralismo encontrado em On Liberty para 

um discurso que estende ao domínio da metaciência princípios que Mill situou preferencialmente 

no campo da ética e da política. Feyerabend (1986, pp. 71-72) sublinha que “uma das 

consequências do pluralismo e da proliferação é a de que a estabilidade do conhecimento não pode 

mais ser garantida”, uma vez que “há sempre a possibilidade de novas formas de pensamento 

virem a organizar as coisas de uma forma diferente, levando a uma transformação até mesmo das 

impressões mais imediatas que recebemos do Mundo”.  

Independentemente de como se prefira encarar as importantes diferenças entre as obras de 

Mill, Feyerabend elabora uma versão epistemológica das teses políticas liberais veiculadas em On 

Liberty descurando o quanto estão em tensão com o rígido receituário metodológico presente em 

A System of Logic. Sem qualquer preocupação com o pluralismo metodológico, Mill se dedica em 

A System of Logic a formular os imprescindíveis e universais métodos de investigação experimental 

- da concordância, da diferença, da concordância/diferença, dos resíduos e da variação 

concomitante – propondo que sejam rígida e universalmente aplicados. Sendo assim, é justificável 

problematizar a compatibilidade, questão na qual Feyerabend não se aprofunda, entre o que é 

proposto em A System of Logic e algumas das implicações epistemológicas contidas em On 

Liberty. A verdade é que o conjunto de normas metodológicas proposto por Mill em A System of 

Logic é pouco harmonizável com a versão abrangente e radical do pluralismo metodológico e 

teórico aplicado por Feyerabend à ciência. Isso não significa que Mill não reconhecesse que, 

mesmo nas ciências maduras, podem ser encontrados problemas para o enfrentamento dos quais a 
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discussão, a diversidade e a contraposição despontam como relevantes para a busca da verdade. 

Inegável é que a problemática do papel dos fatos e da evidência, de suas relações com a teoria, 

tem uma abordagem em A System of Logic diferente da subjacente a On Liberty.  

Há boas razões para se pensar que On Liberty se distingue pela especial preocupação, muito 

ressaltada por comentadores, com a limitação do poder e a interferência do governo na esfera da 

vida individual. Sendo assim, Feyerabend estendeu e adaptou o liberalismo de Mill à prática 

científica de pesquisa. A óptica libertária de Mill (2001, pp. 8, 9) fica evidenciada nos ataques que 

desfere contra a “tirania da maioria”, a “tirania da opinião e sentimento prevalecentes” e a “tirania 

da opinião que reprocha a excentricidade”. Reportando-se a outro tipo de tirania, Mill (2001, p. 

62) ressalta que “a tirania social desponta mais formidável que muitos tipos de opressão política, 

mesmo não se sustentando costumeiramente em punições extremas, em virtude de deixar menos 

meios de escape e de penetrar mais profundamente nos detalhes da vida, escravizando a própria 

alma”.  Feyerabend parece acreditar que esse tipo insidioso de controle se faz fortemente presente 

na ciência 

Feyerabend endossa com entusiasmo duas teses fundamentais de Mill: 1) “as pessoas se 

desenvolvem melhor em sociedades pluralistas em virtude de abrigarem muitas ideias, tradições, 

formas de vida” e 2) “essas sociedades também são mais adequadas ao aprimoramento do 

conhecimento”. Seu passo seguinte é dar uma versão epistemológica ao pluralismo político-social 

de modo a torná-lo constitutivo da ciência. Esse seria o modo de evitar que a ciência degenere em 

um quisto de absolutismo intelectual. Encontrando em Mill os argumentos a favor da visão de que 

uma pluralidade de pontos de vista é preferível a um ambiente intelectual reiterativo, Feyerabend 

os estende à ciência, que passa a ser encarada como ágora dentro da polis e não como uma 

atividade que se destaca pelo espírito crítico intrínseco.  

Feyerabend também encontra em Mill um dos pilares do Princípio da Proliferação: pode ser 

verdadeira até mesmo a teoria contra a qual exista alguma razão para rejeitá-la.  Em vários escritos, 

Feyerabend ressoa a tese de Mill (2001, p. 50) de que mesmo uma visão problemática “pode conter, 

como sói ocorrer, uma parcela de verdade; visto que a opinião geral ou prevalecente sobre qualquer 

assunto raramente ou nunca corresponde a toda a verdade, apenas pela colisão de opiniões adversas 

tem o restante da verdade alguma chance de ser obtido”. Em prol do pluralismo, Mill arremata que 

até mesmo um ponto de vista verdadeiro, mas não contestado, “vai ser adotado na forma de um 

preconceito, com pouca compreensão ou sentimento de seus fundamentos racionais”. Ratificando 

a avaliação de Mill de que o combate travado contra o erro costuma vir acompanhado de uma 

infundada presunção de infalibilidade, Feyerabend encara a invocada autoridade dos especialistas 

como sendo uma versão intelectual do poder político: 

No estado em que se encontra a inteligência humana, é fato universal que só através da diversidade de 

opiniões se dá uma chance justa para todos os lados da verdade. Quando se encontram pessoas que são 

uma exceção à aparente unanimidade geral sobre um assunto qualquer, é sempre provável, mesmo se o 

mundo inteiro estiver certo, que os dissidentes tenham algo digno de ser ouvido, e que a verdade perca 

alguma coisa com o silêncio deles. (Mill, 2001, p. 46). 

Os convencidos de que cumpre evitar a propagação de erros, diminuir a ignorância, tendem a 

desfraldar a bandeira de que há uma teoria certa e está nas mãos deles. Mill (2001, p. 20) ressalta 

que “o juízo é dado aos homens para que o usem”. O fato de poderem exercitá-lo erradamente leva 
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Mill a se perguntar se, por essa razão, “devem ser instados a jamais usá-lo”. Proibir o pensamento 

(considerado) errado com o objetivo de bani-lo equivale à entronização de uma visão, de uma 

posição, como se fosse possível com certeza identificar a verdade última e a explicação definitiva. 

Mill chega à conclusão de que “se nunca agíssemos com base em nossas opiniões porque podem 

estar erradas, acabaríamos descuidando de todos os nossos interesses e deixaríamos de cumprir 

todas as nossas obrigações; uma objeção que se aplica a toda conduta não pode ser uma objeção 

válida para uma conduta específica”. 

A defesa veemente do fomento e da preservação da variedade explicativa feita por Feyerabend 

é caudatária da argumentação de Mill de que toda e qualquer opinião pode se mostrar falível. Na 

ausência de certeza, de comprovações definitivas, nenhuma teoria pode desbancar as alteridades, 

atuais ou futuras, alegando ser a expressão da verdade. Feyerabend acredita que mesmo a teoria 

refutada pode ser retomada e refutar a teoria que a tinha refutado. A diversidade explicativa precisa 

ser preservada porque ideias são frequentemente rejeitadas antes de poderem mostrar sua força. 

Para Feyerabend (1981, p. 139), mesmo “em uma competição justa, uma ideologia, em parte por 

acidente e em parte porque se lhe devota maior atenção, pode obter êxitos e superar suas rivais” 

sem que “isso signifique que as rivais vencidas careçam de mérito, que tenham se tornado 

incapazes de contribuir para o conhecimento; significa apenas que temporariamente perderam o 

gás, mas que podem retornar e derrotar seus vencedores, como serve de excelente exemplo a 

filosofia do atomismo”. Essa visão radicaliza a de Mill (2001, p. 35):  

Mesmo na filosofia natural há sempre alguma outra explicação possível dos mesmos fatos: uma teoria 

geocêntrica em vez de uma heliocêntrica, uma do flogisto no lugar de uma do oxigênio. Cumpre mostrar 

por que essa outra teoria não pode ser a verdadeira; até que isso seja mostrado, e até que saibamos como 

é mostrado, não entendemos os fundamentos de nossa opinião. 

Feyerabend aplica à ciência o requisito da humildade epistemológica assim enunciado por Mill 

(2001, p. 19): “embora cada um saiba muito bem ser falível, poucos acham necessário tomar 

quaisquer precauções contra a própria falibilidade por meio da admissão de que qualquer opinião 

sobre a qual se sintam muito certos pode ser um exemplo de erro a que reconhecidamente podem 

estar sujeitos”. Algumas teses de Mill (2001, p. 21) estão mais próximas das que viriam a ser 

sustentadas por Popper: “existe a maior diferença entre presumir a verdade de uma opinião porque, 

apesar de existirem todas as oportunidades para contestá-la, não foi refutada e presumir sua 

verdade com o propósito de impedir sua refutação”. Poderia igualmente ser assinado por Popper 

o trecho em que Mill (2001, p. 22), por meio de retórica lapidar, advoga:  

Se à humanidade fosse vedado questionar a filosofia newtoniana, não teria como sentir uma completa 

confiança em sua verdade como a que tem hoje; as crenças que mais nos infundem segurança não se 

apoiam em salvaguardas, mas em um permanente convite dirigido a cada um de nós para provar que 

são infundadas. Se o desafio não é aceito, ou se é aceito e a tentativa falha, ainda assim nos encontramos 

bem longe da certeza. Fizemos, contudo, o melhor que o estado atual da razão humana permite. Nada 

negligenciamos que pudesse nos dar a chance de alcançar a verdade.  

Feyerabend (1986, p. 67) sustenta que a proliferação defendida por Mill tem uma dimensão 

antropológica, “não deriva de uma detalhada análise epistemológica ou, o que seria pior, do exame 

linguístico de palavras como ‘conhecer’ e ‘ter evidência para’. Tampouco é a proliferação proposta 

como solução para problemas epistemológicos, como o de Hume ou o da testabilidade dos 

enunciados gerais”. No entanto, pode-se vincular a defesa da proliferação ao rechaço da ideia de 

que a experiência é a base rochosa do conhecimento, uma vez que Mill (2001, p. 21) sublinha que 
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“a capacidade de retificar erros se dá pela discussão e pela experiência, não pela experiência 

apenas; mesmo porque é necessária a discussão para mostrar como a experiência deve ser 

interpretada”. Ademais, cabe ter presente que, para Feyerabend (1986, p. 67), a proliferação é 

também introduzida “como solução para problemas da vida: como alcançar a plena consciência, 

aprender o que somos capazes de fazer, aumentar nossa liberdade, de tal maneira que nos tornemos 

aptos a decidir, mais do que por hábito, os modos pelos quais queremos usar nossos talentos”. 

Feyerabend acredita que “considerações desse tipo eram comuns á época em que a conexão entre 

verdade e autoexpressão ainda era vista como um problema”. Contra o metodologismo, 

Feyerabend (1986, p. 67) atribui a Mill a visão de que “o método científico é parte de uma teoria 

geral de homem, recebe suas regras dessa teoria e é construído de acordo com nossas ideias acerca 

do que é uma existência humana digna”. Feyerabend endossa a atribuição de valor político e 

existencial ao pluralismo além de encará-lo como “o caminho que leva à verdade”: 

A única maneira de o ser humano poder chegar perto de conhecer tudo sobre determinado assunto é 

ouvindo o que pode ser dito sobre ele por pessoas das mais variadas opiniões, é estudando todos os 

modos de encará-lo por diferentes tipos de mente. Nenhum homem sábio jamais adquiriu sua sabedoria 

de modo diferente; dada a natureza do intelecto humano, inexiste outra maneira de se tornar sábio. 

Longe de causar dúvida e hesitação quando colocado em prática, o hábito constante de corrigir e 

completar a própria opinião, comparando-a com a de outras pessoas, é a única base estável para uma 

justa confiança nela. (Mill, 2001, p. 22). 

“Parafraseando” teses de Mill, Feyerabend sustenta que a pluralidade de teorias e métodos é a 

única forma de fazer avançar o conhecimento, quiçá alcançar a verdade, de explorar todos os 

caminhos descortináveis, ampliar o usufruto da liberdade e proteger a diversidade existencial 

representada por diferentes formas de vida. Mais que tolerada, a diversidade deve ser buscada, 

adubada e preservada. A multiplicidade não é meio para se chegar à melhor teoria, é um fim em si 

mesmo na medida em que não se deve procurar superá-la com o propósito de chegar à unicidade 

explicativa. Concebendo o conhecimento como “um oceano de alternativas canalizado e 

subdividido por um oceano de padrões”, Feyerabend (1984, p. 140) propõe que se abandonem os 

pretensos imperativos categóricos da justificação epistêmica e a pretensão regulatória de que se 

revestem em prol da profusão de explicações. Indo além do reconhecimento de que teorias são 

passíveis de revisão e refutação, a consciência da ubíqua falibilidade exige que toda diversidade 

seja preservada em virtude de cada teoria servir de contraponto crítico a outras. Afastar 

definitivamente uma teoria envolve o risco de jogar fora com ela o que de verdade possa conter. 

Quando se fala em falibilismo, a tendência é associá-lo – de maneira um tanto injusta - mais a 

Popper que a Mill e Peirce. Feyerabend (1981, pp. 141-142) exagera quando ressalta que o que há 

de mais relevante na filosofia da ciência de Popper – sua ênfase nos processos de seleção por meio 

da eliminação de erros, na proliferação e na crítica diuturna - é essencialmente devido a Mill. 

Feyerabend (1999, pp. 184-185) aponta como uma das diferenças cruciais entre Popper e Mill, a 

de que Popper desenvolveu sua epistemologia com o objetivo de resolver um problema-chave, o 

‘problema de Hume’. A este poderíamos acrescentar a busca popperiana de uma alternativa à 

verificabilidade como critério de cientificidade e significatividade.  
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Colocando a epistemologia a reboque da antropologia, de uma teoria do homem, Feyerabend 

enaltece Mill por estar interessado “nas condições favoráveis ao crescimento humano: sua 

epistemologia é o resultado da adoção de uma teoria do homem, não o contrário”:  

Influenciado pelo Círculo de Viena, Popper busca melhorar a forma lógica de uma teoria antes de 

discuti-la, enquanto Mill usa todas as teorias na forma em que ocorrem na ciência. Enquanto os padrões 

de comparação de Popper são rígidos e fixos, os de Mill são encarados como capazes de variar com a 

situação histórica. Finalmente, os padrões de Popper eliminam os concorrentes de uma vez por todas: 

teorias que não são falsificáveis, ou falsificáveis e falsificadas não têm lugar na ciência. Os critérios de 

Popper são claros, unívocos, precisamente formulados; os de Mill, não. Esta seria uma vantagem se a 

própria ciência fosse clara, unívoca e precisamente formulada. Felizmente, não é. (Feyerabend, 1999, 

pp. 184-185). 

O que é sustentado nesta passagem encontra algum respaldo em On Liberty e pouco ou nenhum 

em A System of Logic. De modo controverso, Feyerabend (1999, p. 216) aproxima Mill e Hegel 

sustentando que ambos “submeteram as regras metodológicas e os padrões de racionalidade ao 

processo em curso na pesquisa (a competição entre alternativas no caso de Mill; o desenvolvimento 

do Absoluto no caso de Hegel)”. Feyerabend qualifica ambos de grandes adversários das 

epistemologias prescritivistas: “para eles, o conhecimento não era um processo guiado por regras 

e critérios externos, mas um processo que continha seus próprios critérios, que se submetia a eles 

e ao mesmo tempo os influenciava”. A avaliação se mostra ainda mais polêmica quando 

Feyerabend sublinha que “Mill e Hegel ficaram bem próximos dos cientistas que [...] produziram 

uma grande variedade de pontos de vista metodológicos; para esses cientistas, a razão (cientifica) 

não era uma agência com exigências claras e unívocas que tinham de ser obedecidas, 

independentemente de intercorrências, mas um inteligente, inventivo e polivalente guia para as 

vicissitudes da pesquisa”. 

Aprendendo com Mill que “as diversas concepções de mundo não devem ficar necessariamente 

lado a lado, mas podem se empenhar em melhorar o clima geral do conhecimento”, Feyerabend 

(1991, pp. 69-70) “se tornou aos poucos desconfiado quanto à possibilidade de se regular o 

conhecimento de longe, com a ajuda de princípios e modelos abstratos”. Isso o levou a pensar que 

“o mundo e especialmente a vida humana são demasiado complexos para se fazer esse 

enquadramento”. Dizendo ter escrito “uma série de ensaios inspirados em Mill e, por fim, Against 

Method”, Feyerabend deixa claro que foi Mill que o levou ao anarquismo: “procurei demonstrar 

que nem sempre a prática da ciência podia ficar encarcerada em conceitos gerais, a não ser de um 

modo vago e superficial; até a ciência, cheia de estereótipos e bastante afastada da vida cotidiana 

dos seres humanos, vai além do alcance dos princípios e dos métodos filosóficos”. 

Popper reconhece a falibilidade de toda e qualquer teoria sem, no entanto, deixar de ressaltar 

que a verdade pode ser alcançada sem que tenhamos como saber enquanto a pesquisa prosseguir. 

Versão mais forte do falibilismo - qualquer teoria, independentemente de seu estatuto epistêmico, 

é sempre alternativa crítica a outras – é formulada por Mill e retomada por Feyerabend como uma 

tentativa radical de enfrentamento da falibilidade: mesmo a teoria que hoje se revela falsa precisa 

ser retida por falta de certeza quanto à verdade da que pretende substituí-la. Não havendo como 

comprovar a verdade de uma das teorias em disputa, cria-se uma espécie de interdependência 

explicativa entre elas a ponto de todas precisarem ser preservadas: 

Opiniões e práticas erradas gradualmente cedem a fatos e argumentos, mas fatos e argumentos só 

produzem algum efeito sobre a mente caso sejam apresentados a ela. Pouquíssimos fatos são capazes 
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de contar sua própria história, sem os comentários que explicitem seu significado. Toda a força e valor 

[...] do julgamento humano [...] depende de poder ser corrigido quando está errado; a confiança nele só 

pode existir quando os meios para endireitá-lo são mantidos constantemente à mão. No caso de uma 

pessoa cujo julgamento seja realmente merecedor de confiança, a que se deve isso? A ter mantido a 

mente aberta à crítica das próprias opiniões e conduta, de ter adotado como prática ouvir tudo o que 

poderia ser dito contra ela, de tirar proveito do que continha de justo, de expor para si mesma, e 

ocasionalmente para outrem, a falácia do que era falacioso. (Mill, 2001, pp. 21-22). 

A tese central de Mill (2001, p. 34) - “por mais que uma opinião possa ser verdadeira, se não for 

completa, frequente e destemidamente discutida, será sustentada como um dogma morto, não 

como uma verdade viva” - reverbera em argumentos importantes de Feyerabend. O Princípio da 

Proliferação é derivado da recomendação de Mill (2001, p. 36) de se buscarem alternativas 

explicativas de todos os modos concebíveis, de tal maneira que se inexistem alternativas, 

alteridades críticas, cumpre criá-las: “se oponentes a todas as verdades importantes não existem, é 

indispensável imaginá-los e muni-los de argumentos mais fortes que o advogado do diabo mais 

habilidoso poderia formular”. A defesa da proliferação de teorias é fruto do reconhecimento de 

que, se diferentes regras ou convenções são admissíveis, diferentes teorias podem emergir 

aceitáveis. A falibilidade requer que cada teoria cumpra diuturnamente a função de alteridade 

crítica, que cada uma apresente fatos deixados na penumbra por outra. Na síntese de Feyerabend 

(1983, p. 86), “a única maneira de se chegar a um juízo útil acerca do que se supõe ser a verdade, 

ou o procedimento correto, é se familiarizar com a mais ampla gama possível de alternativas”.  

À diferença de Popper, Feyerabend deriva do convencionalismo metametodológico a defesa 

da completa tolerância para com a adoção e uso de regras metodológicas alternativas. Feyerabend 

afirma ter encontrado em Mill o sustentáculo para a tese de que toda e qualquer teoria tem direito 

à cidadania epistêmica em virtude das dificuldades, quiçá impossibilidade, de se estabelecer a 

verdade. É da confrontação de ideias e ópticas, sem qualquer autoridade epistêmica condutora, que 

a verdade, apesar dos percalços da confirmação, tem chance de ser comprovada. Por mais que se 

assemelhe a um mercado de ideias marcado pela diuturna competição, a pesquisa científica se 

diferencia por manter em cena os vencidos atribuindo-lhes o papel de alteridades críticas. 

Estendendo à ciência a argumentação de Mill contra o monopólio explicativo, Feyerabend (2002, 

p. 160) sustenta que “a ciência é apenas um dos muitos instrumentos que as pessoas inventaram 

para lidar com o meio circundante; não é o único possível, não é infalível e tem-se tornado muito 

poderoso, muito agressivo e muito perigoso para que se o deixe sem controle”. Invocada como 

produtora de certezas, a ciência favorece a concentração de poder voltada para a realização de 

projetos de dominação.  

Por mais que a competição enseje que melhores teorias sejam produzidas, o fato de as melhores 

não serem qualificáveis de verdadeiras deve impedir, seguindo a recomendação de Feyerabend, a 

eliminação das que hoje despontam piores. O mecanismo de destruição criadora, tal qual 

identificado por Schumpeter (1950, p. 84), promove a substituição da carroça pelo automóvel. 

Quando ocorre uma refutação que dá origem a uma nova e superior teoria temos uma espécie de 

análogo epistemológico da destruição criadora. No entanto, Feyerabend acredita que é preciso 

conservar a diversidade explicativa por não estar em questão, no caso da ciência, escolher uma 

teoria por sua superioridade funcional como ocorre, por exemplo, com a substituição da vela pela 

lâmpada. É necessário fazer com que cada óptica sirva de alteridade a outra(s) a fim de que o 
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debate no espaço público jamais se encerre com a vitória, e a conquista do poder, de uma das partes 

disputantes. O pluralismo é o único antídoto contra a tendência ao dogmatismo. Quanto menor o 

número de contendores, de perspectivas em confronto, menos eficiente será o intercâmbio crítico 

e menores as chances de se chegar a bons resultados, ainda que parciais. Sendo todas as teorias 

falíveis, a proliferação é o meio de se evitar a absolutização de uma óptica que, quando acontece, 

se presta apenas a projetos de poder, não a tentativas de conhecer. Reconstruir e desconstruir, 

defender e atacar, as próprias teorias e as de outrem, colocar tudo no espaço do debate público, é 

a única forma de se construir uma genuína democracia da qual a ciência faça parte sem 

prerrogativas políticas e epistêmicas.  

O princípio de Mill (2001, p. 19) de que “todo e qualquer modo de silenciar uma discussão 

envolve uma pressuposição de infalibilidade” se assenta no fato de existir a possibilidade de ser 

verdadeira “a opinião que se tenta suprimir por meio da autoridade, e os que desejam suprimi-la 

por certo negam sua verdade”. Arremata Mill: “não sendo infalíveis, carecem de autoridade para 

decidir a questão em nome de toda humanidade e para excluir outras pessoas do processo por meio 

do qual é julgada”. Além de endossar essa argumentação, Feyerabend abraça a tese de Mill (2001, 

p. 19) de que “a recusa a ouvir uma opinião porque se tem certeza de que é falsa equivale a 

pressupor que a certeza postulada se confunde com a certeza absoluta”. O pluralismo 

feyerabendiano defende que os cientistas se livrem da camisa de força confeccionada pelas teorias 

do método e renunciem a qualquer busca de monopólio explicativo interno e externo contra 

alteridades situadas em domínios distantes do saber como a metafísica. Feyerabend (2002, p. 262) 

professa um libertarianismo segundo o qual “quem tenta resolver um problema, na ciência ou 

alhures, deve ter completa liberdade e não deve ser restringido por exigências e normas, por mais 

plausíveis que possam parecer para o lógico ou o filósofo que as pensou na privacidade de suas 

investigações”.  

Feyerabend “radicaliza” a tese central de Mill de que o processo de mudança científica 

caminha em direção à verdade quando ocorre no âmbito de contextos em que há pluralidade de 

visões e métodos. Além de gerar um saudável espaço de intercâmbio crítico, a proliferação de 

ópticas fomenta a invenção de teorias à luz das quais são descobertos novos fatos. Em várias 

passagens, Feyerabend recorre a uma noção de forma de vida muito próxima da formulada por 

Wittgenstein (2001, p. 75): “está você dizendo que o acordo entre os homens decide o que 

verdadeiro e o que é falso? [...] e se estão de acordo com relação à linguagem empregada, essa não 

é concordância sobre opiniões, mas sobre forma de vida”. Feyerabend concebe a ciência, o método 

para ela proposto, como uma forma de vida. Sendo assim, o método a ser adotado é o que melhor 

se compatibiliza com a forma de vida capaz de propiciar o mais amplo usufruto da liberdade. Em 

conformidade com o espírito de On Liberty, Feyerabend (2002, p. 12) se recusa a desvincular a 

dimensão epistemológica da político-existencial: “a tentativa de aumentar a liberdade com o 

objetivo de levar uma vida plena e gratificante - e a tentativa correspondente de descobrir os 

segredos da natureza e do homem – implica a rejeição de todos os padrões universais e de todas 

as tradições rígidas”.  

Visto que as convenções escolhidas podem circunstancialmente se mostrar preferíveis, mas 

não a ponto de justificar o banimento das alternativas e das formas de vida às quais se vinculam, 

o afastamento do quer que seja acarreta empobrecimento intelectual e existencial. Tendo em vista 

que seguir determinado conjunto de regras se faz acompanhar, para Feyerabend, da adoção de uma 



Como em Feyerabend se associam o Princípio da Proliferação de Mill… 595 

 

 

forma de vida, o pleno usufruto da liberdade é incompatível com convenções que pautam 

pensamentos e ações humanas como se inexistissem alternativas. Contra a autoridade das ideias 

coletivamente esposadas, Mill (2001, p. 20) considera “por si evidente que as épocas não são mais 

infalíveis do que os indivíduos, em cada época foram defendidas muitas opiniões que as eras 

subsequentes comprovaram não somente ser falsas, mas absurdas; e é bastante certo que muitas 

opiniões ora difundidas serão rejeitadas por épocas futuras, da mesma maneira que muitas 

opiniões, um dia disseminadas, são atualmente rejeitadas”. Feyerabend (1986, p. ix) reitera essa 

argumentação: “as tentativas de reter concepções arraigadas devem ser criticadas apontando-se 

que a excelência de uma visão só pode ser estabelecida depois de se ter dado chance a alternativas”. 

Alternativas não devem ser submetidas a um processo de avaliação que culmine em 

eliminação; precisam todas ser conservadas para que se estabeleça entre elas uma forma de 

convivência em que suas diferenças sejam sempre acentuadas para que cada uma contribua para 

testar a outra. Isso leva Feyerabend a advogar (2002, p. 32), de uma maneira muito similar à de 

Mill, que a “variedade de opinião é necessária para o conhecimento objetivo, [e que] um método 

que encoraja a variedade é também o único compatível com uma visão humanitária”. Em nome do 

pluralismo substantivo, e não apenas metodológico, Feyerabend (2002, p. 229) sustenta que “os 

debates que buscam estabelecer a estrutura de uma sociedade livre são debates abertos, não debates 

orientados” e que “o racionalismo não é um ingrediente necessário da estrutura básica de uma 

sociedade livre”. Está longe de ser fácil construir debates que se empenhem para deixar de ser 

guiados. Isto porque as partes envolvidas acabam sempre partindo de algumas pressuposições 

absolutas às quais se aferram. Acreditando inexistir um critério que, apesar de vinculado a 

determinada tradição, permita arbitrar as divergências por meio do estabelecimento de méritos 

relativos, Feyerabend (2002, p. 21) advoga que “cabe ao cientista comparar ideias com outras 

ideias e não com a ‘experiência’ buscando aprimorá-las e não descartar as que fracassaram na 

competição”. 

Sendo os sistemas teóricos - assim como as culturas, normas e valores - incomensuráveis, não 

cabe atribuir superioridade a um estilo de pensamento sobre outros. Feyerabend propõe que a 

pesquisa seja regida pelo “espontaneísmo” – similar ao princípio do laissez-faire e tout ira bien 

par soi-même. Entende Feyerabend (2002, p. 14) que “essa prática liberal não é apenas um fato da 

história da ciência; é razoável e absolutamente necessária para o crescimento do conhecimento”, 

de tal modo que “dada uma regra qualquer, por mais “fundamental” e “necessária”, há sempre 

circunstâncias em que se mostra aconselhável não apenas ignorá-la como adotar a regra oposta”. 

Atrelando a questão do método e a da cientificidade à da variedade de formas de vida, Feyerabend 

(1991, pp. 103-4) sublinha que “inexiste definição de ciência capaz de cobrir todos os 

desenvolvimentos possíveis e inexiste forma de vida que possa absorver radicalmente situações 

novas”:  

Para Mill, a proliferação é expressão de sua atitude liberal, de sua compreensão de que as pessoas têm 

o direito de viver como lhes parecer adequado; e de sua fé de que tal pluralidade de estilos de vida e 

modos de pensamento será vantajosa para todos; sem falar que também é parte essencial de qualquer 

investigação racional sobre a natureza das coisas. Concepções ‘fora de moda’ são preservadas porque 

agradam algumas pessoas e porque as teorias mais avançadas não têm como ser entendidas e 

examinadas sem sua ajuda. (Feyerabend, 1981, p. 141). 
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A despeito de reiterar posições fundamentais de Mill, Feyerabend desenvolve uma argumentação 

que, em alguns momentos, conflita com o liberalismo de Mill. Isso fica nítido quando Feyerabend 

(2002, p. 37) chega a defender o intervencionismo como aguilhão do pluralismo: “com frequência 

acontece que partes da ciência se tornam endurecidas e intolerantes, de tal modo que a proliferação 

deve ser externamente forçada, e por meios políticos”. Apesar de reconhecer que “naturalmente o 

sucesso não tem como ser garantido, como mostra o caso Lysenko”, Feyerabend sustenta que 

“isso, entretanto, não elimina a necessidade de controles não científicos sobre ciência”. Este tipo 

de tese envolve o risco de o pesquisador se libertar das convenções metodológicas consideradas 

inúteis e cerceadoras para se tornar refém de injunções e interferências políticas que, no fim das 

contas, falham em fomentar a tão desejada proliferação. Tal risco é negligenciado por Feyerabend 

quando, em continuação, afirma que a “proliferação pode ter de ser imposta por agências não 

científicas cujo poder se mostre suficiente para sobrepujar as mais poderosas instituições 

científicas; são exemplos a Igreja, o Estado, um partido político, o descontentamento público ou o 

dinheiro”. O intervencionismo, seja a que pretexto for, conflita com o que advoga Mill.  

Quando afinado com o libertarianismo, Feyerabend (1983, p. 38) enfatiza que “um cientista, 

um artista, um cidadão, não é como uma criança que precisa de um papai-metodologia ou uma 

mamãe-racionalidade para lhe proverem segurança e direção, pode tomar conta de si mesmo, já 

que é o inventor de leis, teorias, quadros, peças”. Soa desconcertante a proposta de se fomentar 

artificialmente, em determinadas circunstâncias, a proliferação de métodos e teorias como se para 

isso houvesse a necessidade de uma legislação impositiva. Como se para usufruir de liberdade 

fosse indispensável a tutela da autoridade sobre o indivíduo:  

O poder em si mesmo é ilegítimo. O melhor governo não tem mais prerrogativas do que o pior. É tão 

nocivo, ou mais, quando exercido de acordo com a opinião pública do que quando em oposição a ela. 

Se toda a humanidade menos uma pessoa tivesse uma opinião, e somente essa pessoa esposasse opinião 

contrária, nem por isso a humanidade teria justificativa para silenciar essa pessoa; do mesmo jeito que 

o detentor do poder não teria justificativa para silenciar a humanidade [...] o mal específico de silenciar 

a expressão de uma opinião é o de que isso empobrece a raça humana [...] Se a opinião é correta, as 

pessoas são privadas da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se errada, perdem também um 

benefício quase tão grande: a percepção mais clara e a impressão mais vívida da verdade, a produzida 

por sua colisão com erro. (Mill, 2001, pp. 18-19). 

Em defesa do pluralismo existencial, Feyerabend (2002, p. 160) advoga que “cada organização, 

cada partido, cada grupo religioso tem o direito de defender sua forma particular de vida e todos 

os padrões que ela contém”. Para justificar o intervencionismo, Feyerabend acredita que os 

cientistas vão muito mais longe ao se apresentarem como “os defensores da Única Religião 

Verdadeira, ao insinuarem que seus padrões são essenciais para se chegar à verdade ou para que 

Resultados sejam obtidos; negam tal autoridade às demandas do político; opõem-se a toda 

interferência política [...] relembrando o resultado desastroso do caso Lysenko”. Um pouco 

adiante, Feyerabend afirma que “a autoridade teórica da ciência é bem menor do que se supõe que 

seja, ao passo que sua autoridade social tornou-se agora tão poderosa que se faz mister uma 

interferência política para restaurar um desenvolvimento equilibrado”. Apontando “casos em que 

a ciência, entregue a si mesma, cometeu erros graves e casos em que a interferência política 

melhorou a situação”, Feyerabend nunca especifica de que forma deve ocorrer essa interferência. 

Por mais que padrões de conduta na pesquisa não devam ser absolutizados, a avaliação política da 

ciência pode se revelar perniciosa ou improfícua caso deixe de se submeter a protocolos críticos 

que respeitem o que a ciência tem de peculiar. Se a crítica for exercitada de modo externalista, 
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pouco contribuirá para melhorar a ciência tanto como modalidade de busca de conhecimento 

quanto como forma de vida. Quando muito, se prestará a conter o ímpeto de alguns cientistas de 

se considerarem os donos da verdade não só sobre assuntos técnicos específicos, mas também 

sobre temas humanos e sociais em geral. Quando afinado com o liberalismo de Mill, Feyerabend 

destaca que o potencial que as regras e convenções têm de se tornar tirânicas exige que se erija a 

irrestrita liberdade de pensamento e ação na ciência como condição de possibilidade não só do 

progresso cognitivo como também do aperfeiçoamento humano.  

 Defendendo a diversidade metodológica e a teórica, bem como a interdependência entre os 

diferentes domínios do saber, Feyerabend (2002, p. viii) é enfático contra o cientismo: “a ciência 

deve ser protegida das ideologias, e as sociedades, especialmente as democráticas, devem ser 

protegidas da ciência”. A preocupação com o poder social, político e intelectual concentrável pelos 

cientistas leva Feyerabend (2002, p. viii) a pugnar pelo controle externo da ciência: “em uma 

democracia, as instituições científicas, os programas de pesquisa e as sugestões devem, portanto, 

ser submetidos ao controle público, deve haver uma separação entre Estado e ciência, tal como 

existe uma separação entre as instituições estatais e as religiosas”. Em nome do irrestrito 

pluralismo, Feyerabend conclui que “a ciência deve ser ensinada como uma visão dentre muitas 

outras e não como o único caminho para a verdade e a realidade”. A crítica às regras do método 

chega à dimensão antropológica quando Feyerabend (2002, p. 18) sustenta ser “claro que a ideia 

de um método fixo, ou de uma teoria fixa da racionalidade, repousa sobre uma visão muita ingênua 

de homem e de seu entorno social”. Negando que a razão seja, per se, emancipadora e que seja 

desnecessário colocá-la sob controle, Feyerabend insiste que se deve impedir que a ciência, os que 

falam em seu nome, pratique o despotismo esclarecido. Carecendo a ciência de atributos 

epistêmicos superiores, só resta tentar identificar as semelhanças de família que tenha com outras 

disciplinas/atividades, incluídas a religião, a mitologia e a feitiçaria. 

Feyerabend (2002, p. 227) aponta dois modos diferentes de se decidir coletivamente uma 

questão: por meio do intercâmbio guiado ou do aberto. No primeiro caso, alguns ou todos os 

participantes adotam uma tradição bem definida e aceitam apenas as respostas que se conformam 

a seus padrões. Sob a influência de Mill, Feyerabend elabora a seguinte argumentação. Se uma das 

partes ainda não se tornou participante da tradição escolhida, será atormentada, persuadida, 

“educada” até que o seja e, a partir daí, o intercâmbio começa. Um debate racional é um caso 

especial de um intercâmbio guiado. Se os participantes são racionalistas, então está tudo bem e o 

debate pode começar imediatamente. Se apenas alguns participantes são racionalistas e se detêm 

o poder - uma consideração importante! -, então não levarão seus colaboradores a sério até que 

também tenham se tornado racionalistas: uma sociedade baseada na racionalidade não é 

inteiramente livre na medida em que se tem de jogar o jogo dos intelectuais. No caso de um 

intercâmbio aberto, “a tradição adotada pelas partes não é especificada de antemão e vai sendo 

revelada à medida que o intercâmbio se desenrola: os participantes imergem nos modos de pensar, 

sentir, perceber uns dos outros em tal extensão que suas ideias, percepções, visões de mundo 

podem ser completamente alteradas a ponto de se tornarem pessoas diferentes por participarem de 

uma nova e diferente tradição”: 

Um intercâmbio aberto respeita o parceiro, seja ele um indivíduo ou uma cultura inteira, enquanto um 

intercâmbio racional promete respeito apenas no âmbito de um debate racional. Um intercâmbio aberto 
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não tem um organon embora possa inventar um, não adota uma lógica, embora novas formas de lógica 

possam emergir ao longo do  percurso [...] Uma sociedade livre é uma sociedade na qual todas as 

tradições recebem direitos iguais, igual acesso à educação e a outras posições de poder [...] Se as 

tradições têm vantagens apenas em comparação com outras tradições, então escolher uma tradição como 

base de uma sociedade livre é um ato arbitrário que pode ser justificado apenas recorrendo-se ao poder. 

Uma sociedade livre não pode ser baseada em nenhum credo particular; não pode, por exemplo, basear-

se no racionalismo ou em considerações humanitárias. (Feyerabend, 2002, p. 228). 

Diferentemente de uma sociedade monista, a sociedade que contém muitas tradições, lado a lado, 

tem meios muito melhores de julgar cada tradição singular. Sem falar que aumenta a qualidade 

das tradições e a maturidade dos seus cidadãos. Feyerabend (1999, p. 224) é de opinião que 

podemos aprender muito com as tribos ‘primitivas’ sobre o cuidado com os idosos, o tratamento 

dispensado a elementos ‘criminosos’, às aberrações (comportamentais). Frisa, ademais, que 

podemos observar as vantagens do conhecimento direto sobre uma explicação “objetiva”, que se 

aproxima de seu objeto de uma forma padronizada e severamente alienante. Este tipo de discurso 

se aplica muito mais às ciências sociais que lidam com objetos com os quais se pode entabular um 

diálogo em busca de compreendê-los. Fazendo uso de argumentação de natureza eminentemente 

antropológica, Feyrabend arremata: “para Montaigne e seus seguidores no Iluminismo, o estudo 

das culturas selvagens forneceu não apenas contribuições valiosas para a compreensão do homem 

como também colocou um espelho na frente do homem “civilizado” expondo suas deficiências e 

vícios”. Como tal tipo de argumentação, recorrente em sua obra, cabe a indagação: será 

Feyerabend mais um antropólogo que um filósofo da ciência?  
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