
CIÊNCIA, DIREITO E SAPIÊNCIA (*)

CÂNDIDO DA AGRA

Agradeço, penhorado, ao Conselho Directivo a oportunidade que me
deu para pronunciar a “Oração de Sapiência” no dia em que se comemora
a criação da Faculdade. A tarefa não é simples: encontrar um tema que
possa congregar o interesse de todos vós, que eu domine minimamente e
que consiga tratá-lo, sem perda de rigor, em linguagem acessível. A cha-
mada “Crise da justiça” é um tema de grande actualidade e de uma
maneira ou de outra por todos vivida. Está mais que dita e debatida.
Não sei se analisada. Pensei, então, que poderia situá-la no seio de outras
crises. Designadamente daquela que atravessa as instituições do saber e
da qual se não fala: refiro-me à crise da ciência e do ensino superior,
designadamente as universidades. Mas existe uma crise a esse nível,
ouço a vossa perplexa interrogação? Dessa crise nunca ouvimos falar.
Sabemos que existem problemas, daí a falar-se de crise talvez seja um exa-
gero… Responderei: as piores crises são aquelas de que não se tem
consciência.

O exercício que vou fazer sobre “Ciência, Direito e Sapiência”
baseia-se na investigação e docência que conduzi ao longo da minha
carreira em duas disciplinas: filosofia da ciência, mais precisamente apli-
cada às ciências do comportamento (Epistemologia das ciências psico-
lógicas) e filosofia de direito, disciplina que regi e co-regi durante vários
anos nesta faculdade.

Qual é o argumento que vou desenvolver?
A crise da justiça e do direito em vão apela para a ciência. Porquê?
A própria ciência está em crise.

(*) O presente artigo resulta da Oração de Sapiência com o mesmo nome, proferida
no dia 12 de Dezembro de 2007, no âmbito das comemorações do Dia da Faculdade.
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Assim, à aspiração e movimento de uma justiça e de um direito sábios
deverá corresponder uma vontade e um movimento de ciência e universi-
dade justas.

Tal não poderá ocorrer, no entanto, sem a abertura crítica de cada um
destes sistemas sobre si próprios. Sem um profundo e sério reexame do
direito e da justiça por um lado, da ciência e das universidades, por outro.

Eis a condição prévia a todo o tipo de comunicação, necessária e
diria mesmo urgente, entre as duas grandes esferas estruturantes da nossa
cultura e das nossas sociedades.

E a sapiência? Tomo-a como operador escatológico e epistemoló-
gico da condução de um Direito e de uma Ciência reinventados à morada
do pensamento universal.

Desenvolverei o argumento em três tempos: no primeiro, depois de uma
breve consideração sobre o Direito e a Justiça, consagrar-me-ei à crise da
ciência e da universidade. No segundo, procurarei avançar hipóteses inter-
pretativas para a crise nas duas esferas. O terceiro e último momento
será consagrado à procura de linhas de fuga criadoras no seio da crise.
Observação, interpretação, acção, eis os três momentos deste exercício
sobre ciência, direito e sapiência.

I — A CRISE DO DIREITO E DA CIÊNCIA

1. A crise da justiça e do direito

A crise da justiça é um facto. Ele faz parte das representações sociais,
estruturadas pela experiência individual e social, pelos discursos políticos,
pelas encenações mediáticas, pelo jogo das opiniões e dos interesses, em
especial, a chamada “opinião pública”.

A crise do direito também é um facto. Porém, facto não representado,
não dito e não encenado. De que estou a falar? Darei apenas um exem-
plo, apoiado em Pierre Bouretz.

Haveria, segundo o autor (1996), uma “crise do direito” legislativo aos
níveis do direito público e do direito privado. A primeira manifesta-se no
chamado “retorno do direito”. Com efeito, “retorno do direito não é
retorno da lei”. Neste retorno estaremos bem longe da “nomofilia” do
Séc. XVIII e do “legicentrismo” do Séc. XIX. “Não é porque se cantam
loas ao Estado de Direito que se restabelece a confiança nos poderes públi-
cos… a lei deixou definitivamente de aparecer como expressão santa e
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infalível da vontade geral”. Donde, continua o autor, o desenvolvimento
espectacular, na Europa do pós-guerra, de um controle jurisdicional de
constitucionalidade das leis… Este direito que está de volta é, antes de
mais, a submissão do Estado a um direito exterior a ele. Trata-se de um
direito, “meta positivo”, promovido no domínio do direito público ao ser-
viço de uma “ética democrática”.

2. Dediquemo-nos, agora, à crise da ciência e da Universidade

2.1. A crise da ciência

Situá-la-ei em três planos: epistemológico, ético e vocacional.

2.1.1. A crise epistemológica

Contrariamente à representação continuista, cumulativa e individualista
da ciência, segundo a qual indivíduos isolados no interior do laboratório ou
das bibliotecas vão acumulando conhecimento (o modelo monástico ou, se
quiserem, rural da ciência) o físico e filósofo da ciência Th. Khun vem
dizer-nos que a ciência é obra de uma comunidade como qualquer outra
obra humana, na qual existem funcionamentos normais mas também cri-
ses e revoluções. A história da ciência, o autor elaborou o seu modelo para
a história da Física, é a história de uma comunidade em que os seus acto-
res, os cientistas, criam convenções. E cumprem-nas. Mas a um dado
momento alguns deles abandonam essas convenções. Outros continuam a
ser-lhe fiéis. Diz-se, então, que a ciência entrou em crise. Os cientistas
entram em concorrência. No final alguns saem vencedores: conseguiram
uma nova convenção (código) que vai governar a ciência por mais um
novo período. Operou-se uma revolução científica. Este modelo do
mecanismo da ciência (que designaria de sócio-político) deslocou-se, pro-
gressivamente, da física para outras ciências e mesmo para as ciências
sociais: primeiro para a Economia, depois para as demais, sociologia, ciên-
cias psicológicas e mesmo para o domínio da arte. A crise é, pois, o
motor do desenvolvimento científico.

2.1.2. A crise vocacional

Qual é a vocação da ciência na cultura, na sociedade e na história
dos homens? Pode ela dizer-nos, por exemplo, como devemos nós viver?
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O que devemos fazer? Tolstoi colocou a questão. E respondeu-lhe com
um firme não. A ciência não tem sentido. Não responde às verdadeiras
questões.

Mas não tem mesmo sentido? M. Weber (1999) identifica vários sen-
tidos que a história lhe foi dando: o caminho que conduz ao “ser verdadeiro”
(Platão), à “verdadeira arte” (Renascença), à “verdadeira natureza”, “ao
verdadeiro Deus”, à “verdadeira felicidade”. E conclui: todos estes senti-
dos se esboroaram. Qual é, então, o sentido da vocação da ciência? “A ciên-
cia é hoje uma vocação fundada na especialização ao serviço da tomada de
consciência de nós próprios e do conhecimento das relações objectivas”
(Weber op. cit., pp. 91-92). Diria que Webber dá uma definição crísica. Por
duas razões: primeiro porque ela vai além do sentido utilitarista da ciência
(utilidade para a vida prática). A ciência é sobretudo uma obra de clarifi-
cação. De nós e do mundo objectivo. Segundo, porque procede da cons-
ciência trágica. É como se o autor dissesse: sim, é verdade, a ciência não
nos pode dizer como devemos viver. Mas pode, isso sim, esclarecer-nos
sobre o que nos acontece. Com efeito, “é fraqueza não ser capaz de olhar
de frente o severo destino do seu tempo” (pp. 85-86).

Vão cinquenta anos após esta definição crítica do sentido da de ciên-
cia. Perguntemo-nos: qual é o sentido da ciência hoje? Esclarece ela o des-
tino do nosso tempo? Enfrenta-o ou manipula-o? A ciência tendo-se iso-
lado da cultura, da vida, reduziu-se à técnica. Resultado, segundo M. Henry:
“Ela é a barbárie, a nova barbárie do nosso tempo. A técnica é uma alqui-
mia… que colocou fora do jogo a própria vida (p. 95)” diz o autor em 1987.
Se assim for, concluo agora eu, afinal a ciência, através da técnica, acabou
por responder afirmativamente à questão colocada por Tolstoi. A tecno-
ciência diz-nos como devemos viver, o que devemos fazer. O objectivo
da tecnociência hoje consiste em encontrar uma resposta técnica para todas
as dimensões e problemas da nossa vida tendo em vista o bem-estar, o risco,
a segurança. Mas quem definiu estas categorias mágicas, esta espécie de
buracos negros do senso comum que tudo absorvem? O ideal da ciência,
hoje, é o domínio, o controle, a governação. Numa palavra, o poder.
O poder sobre a vida dos indivíduos e das populações. A tecnociência é
um instrumento ao serviço do “biopoder” ou da “biopolítica” (utilizo os
belos e fecundos conceitos de M. Foucault).

Vou ser mais concreto e preciso. Que poder tende, hoje, a dominar
e a operar profunda ruptura na estrutura e funcionamento da actividade
científica? Fundamentalmente o poder político, o poder económico, o
poder tecnológico e comercial. Qual o sentido da mudança? Apoio-me,
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para responder à questão, num texto de Jhon Ziman, físico e epistemólogo
da universidade de Bristol (1999). A “ciência académica” surgida na
Alemanha e na França na primeira metade do séc. XIX, associada à edu-
cação superior, definiu uma “cultura humana particular”. Desenvolveu prin-
cipalmente a investigação fundamental segundo um conjunto de princípios
e regras como: ciência sem preconceito pessoal, universalidade, desinte-
resse, originalidade, cepticismo. Este “modo de produção da ciência”
deu lugar a “novos modos de produção de conhecimento”: à “ciência
industrial” e “pós-industrial”. O que os caracteriza? Ouçamos atentamente:
busca o conhecimento com propósitos práticos específicos; o “cientista
industrial” luta por uma posição bem paga “na hierarquia da administra-
ção”. E os princípios da investigação? Em tudo se opõem à “ciência aca-
démica”. Assim, a “ciência indústria” (e pós) é “proprietária”, “local”,
“autoritária”, “comissionada” e “perita”. A ciência industrial é organizada
de modo semelhante ao das empresas (noções como segredo, performance,
excelência, sucesso, testemunham desta lógica empresarial). Por outro
lado, os “corpos financiadores tendem a ter interesses que ultrapassam a
mera produção do conhecimento”. “Tudo isto torna muito difícil que se
inicie uma investigação sobre qualquer problema que não se encontre já
previamente na agenda de um corpo financiador influente e próspero…
Trata-se, claramente de um assunto muito sério num mundo em que nem
todos os problemas socialmente importantes possuem uma reconhecida
importância comercial, tecnológica ou política… Mais do que nunca, as
questões fundamentais acerca da ciência na sociedade moderna parecem
ser: quem é que paga as flautas e que canções é que se lhes pede que
toquem?” (pp. 447-449).

Todos conhecemos as alianças entre a ciência e a política na segunda
guerra mundial. A aliança não só se reforçou como introduziu um novo
aliado, o mercado. A revista Francesa “Autrement” consagrou um número
especial a esta questão com o sugestivo título: “Ciência poder e dinheiro”.

2.1.3. A crise ética

Estas metamorfoses provocam, naturalmente, a erosão dos valores,
dos princípios, das normas associadas à ciência tradicional. A probidade
intelectual, a liberdade de pensamento, o dom e a doação do conheci-
mento, a cooperação cedem o lugar à desonestidade, à fraude intelectual,
à servidão política, económica, mediática, ao individualismo, ao narci-
sismo.
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Após o domínio da natureza, coloca-se agora a ciência, através da
técnica, ao serviço do domínio do homem pelo próprio homem através do
cientista-empresário, do cientista-político, do cientista-comerciante, do cien-
tista-narciso. Eis a ciência contra o Homem. Lembremos alguns aconte-
cimentos Históricos: o Nazismo legitimou-se cientificamente; o mesmo
aconteceu com o totalitarismo de sentido político oposto. As teorias da
degenerescência, o eugenismo, foram crenças científicas que legitimaram
a exterminação, a exclusão e a segregação. O uso mágico da palavra
ciência com o fim de legitimar ideologias, credibilizar produtos (formati-
vos e de consumo), justificar estratégias de controlo e manipulação não
param de crescer.

A ética na ciência e mesmo a corrupção constituem já um problema
a merecer investigação…

2.2. A crise da universidade

O movimento que conduziu à separação entre cultura e ciência, fazendo-a
gravitar à volta da economia e subordinando-a à técnica, operou uma nova
clivagem, desta vez entre o ensino e a investigação. Vemos, assim, sucum-
bir o modelo Humboltiano de Universidade. Assistimos, assim, à queda da
“aristocracia espiritual” cultivada pelo Homo universitarius. Aqui chegados,
o ensino superior bifurca: no sentido do ensino tradicional amputado de
investigação; no sentido da tecnociência. O primeiro encaminha o ensino
superior para a miséria; o segundo para a opulência.

O ensino superior-miséria caracteriza-se, fundamentalmente, por: carên-
cia de recursos materiais e humanos; massificação e má qualidade do
ensino. A formação do espírito científico tal como a concebeu o físico e
filósofo da ciência francês G. Bachelard é nula. Este grande sábio, se cá
voltasse (caso os mortos pudessem uma vez ou outra visitar-nos), fugiria
horrorizado ao observar o que se passa actualmente nas universidades da
sua pátria. Uma obra publicada este ano em França “Université: la grande
illusion” constitui aquilo que poderíamos chamar a narrativa da agonia
das universidade. O professor de filosofia J. Fabian Spitz caracteriza a uni-
versidade francesa com a fórmula “As três misérias” (p. 115). Quais são
elas? Miséria material, miséria intelectual, miséria moral. Os exemplos
abundam ao longo do livro através dos contributos de professores france-
ses de diferentes disciplinas. Limito-me a ler uma passagem: “um estudante
pode obter uma licenciatura sem nunca ter aberto um livro… conten-
tando-se com as notas de leitura do curso” (p. 134).
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O paradigma do ensino superior-opulência encontramo-lo nas univer-
sidades privadas americanas. Expandiu-se para a Europa, seguindo a tra-
jectória habitual da americanização europeia: Grã-Bretanha, Holanda, paí-
ses do Sul. Caracteriza-se pela (i) abundância e qualidade de recursos
humanos e materiais (advindos das ligações ao mundo empresarial e da
lógica managerial da universidade-empresa), em duas palavras riqueza e
management, (ii) alta especialização nos diferentes domínios da tecno-
ciência, (iii) princípio da utilidade e da inovação. A separação entre estes
dois mundos universitários tende para o abismo. Dum lado, um ensino
superior que institui o ensino secundário perene… As mais das vezes,
nem sequer atinge o nível mínimo de cultura geral. Cria uma sub cultura
de animação juvenil elitista ou semi-elitista, no geral paga pelo Estado, cuja
única preocupação é o número de diplomas (licenciatura, mestrado, dou-
toramento) emitidos pelas instituições. Do outro, um ensino universitário
que consagra o princípio da formação de profissionais altamente qualificados
e especializados.

E Portugal? Como se situa o país face a estas profundas transfor-
mações? Onde está a superioridade do ensino superior português? Vejo-vos
esboçar o sorriso. Caracterizá-lo-ia por duas palavras: risibilidade e desas-
tre. O número de cursos superiores criados ao longo dos últimos vinte anos
provoca-nos susto e riso ao mesmo tempo (162 instituições de ensino
superior, 45 públicas, 117 privadas das quais 14 têm o estatuto de Uni-
versidades). Surgiu o ensino privado por duas razões: criar maior diver-
sidade e maior dispersão regional. Que aconteceu? Quanto à diversi-
dade, os cursos vieram instalar-se em necessidades já satisfeitas pelas
públicas. Foram os cursos de “baixo custo”, ditos papel e lápis: direito, eco-
nomia e outras ciências sociais. Quanto à dispersão, que eu diria localismo,
o objectivo também não foi atingido, estas instituições funcionam nas prin-
cipais cidades do litoral. Nos rankings de produção científica, salvo a
Universidade Católica, as privadas não aparecem sequer. Temos, pois, a
prova de que o laxismo e o lobbing nesta matéria permitiram a expansão
de um ensino superior sem o fundamental sustento dado pela actividade
investigatória. O único aspecto positivo foi o acesso, sem exigência selec-
tiva, a elites ou semi-elites que de outro modo não poderiam obter um
diploma de ensino superior. Apoio-me no Relatório UNESCO/CEPS
(A. Amaral). Só a solenidade deste acto me trava o impulso, quase incon-
trolável, para vos citar o nome de cursos que em nenhuma parte do mundo
cientificamente civilizado existem. Se houvesse um ranking internacional
de cursos fraudulentos do ponto de vista científico não duvido que Portu-
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gal ocuparia os primeiros lugares (como o ocupa aliás em sinistralidade
rodoviária). Com a seguinte agravante em relação a outros países: o ensino
superior-miséria prevalece nas universidades privadas; a vontade do ensino
superior-opolência começou a manifestar-se durante os últimos anos nas uni-
versidades públicas. País dado a modas abraça, acrítica e fervorosamente
o paradigma da Universidade-empresa. Constitui-se nos últimos anos
aquilo que chamaria uma oligarquia político-académica que decide auto-
cráticamente do destino das universidades portuguesas. As consequências
são já visíveis: é no interior das próprias universidades públicas que está
a instalar-se o abismo entre a universidade-miséria e a universidade-opo-
lência. É para esse abismo que a actual política do governo em matéria
de ciência e de ensino superior está a empurrar as Universidades públicas.
A miséria material, sobretudo financeira, acarreta a miséria intelectual e
moral. As ciências sociais e humanas, impossibilitadas de captar fundos
nas alianças empresariais, correm o risco de ministrar um ensino do tipo
animação cultural juvenil. As tecnociências, agora com a possibilidade
de se tornarem fundações, quer dizer empresas públicas, tendem a levar por
diante a lógica da universidade-opulência. Encaminhamo-nos, assim, para
uma universidade pública profundamente injusta e perturbada pela patologia
esquizofrénica: no mesmo espaço institucional corremos o risco de ver
coexistir, ensino e ciência pobre, ensino e ciência rica.

Peço a todos, Senhor Reitor, colegas, alunos e convidados, que não
leiam nas minhas palavras a defesa do “status quo”. Penso que a politica
de ensino e de investigação no nosso país há muito tempo que deveria
ter sido mudada. Radicalmente. O problema reside na substância e na
forma da mudança. Quanto à substância: é esta política de investigação e
ensino superior que nos convém? Que universidade queremos? Quanto à
forma: é a oligarquia político-académica que decide ou o consenso gerado
no seio das Universidades públicas, a partir da discussão argumentada e
esclarecida?

II — LINHAS PARA UMA INTERPRETAÇÃO DA CRISE NO
DIREITO E NA CIÊNCIA

Procedo, neste ponto, não a uma interpretação, mas sim ao alinha-
mento de um esquema, ou hipótese interpretativa. Isto, no propósito de ten-
tar compreender melhor o que nos está a acontecer.

Como método, apoio-me, ao mesmo tempo, na análise estrutural genea-
lógica e na teoria dos sistemas complexos.
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Eis a hipótese: a crise não é senão o estado actual da constituição e
evolução dos sistemas de pensamento modernos, concretamente o pensa-
mento científico e jurídico, ao longo de um período iniciado no séc. XVII.
Haveria três períodos: génese (XVII-XIX) autonomia (XIX-XX) e frag-
mentação (crise) (segunda metade do séc. XX).

Antes de entrarmos no próprio desta periodização, entendamo-nos
quanto ao conceito de crise.

Em primeiro lugar tomo a noção ao pé da palavra grega. CRIMÔ. No
grego clássico a crise não é tomada em sentido negativo. Bem pelo con-
trário: crimô é DECISÃO. Neste sentido, se digo que há crise na ciência
e na Universidade quero dizer literalmente que chegou o tempo de TOMAR
DECISÕES. E nada mais do que isso. Não faço qualquer juízo de valor
negativo ou positivo. É assim que as coisas se apresentam.

Em segundo lugar, direi que a crise qua tale não é boa nem má. As
decisões e as acções correspondentes é que são boas ou más, normais ou
patológicas. Neste sentido podemos falar em crise normal e em crise
patológica (como exemplo direi que a crise do ensino superior em Portu-
gal durante os últimos 20 anos é uma crise patológica, tendo em conta o
que acabamos de referir no parágrafo anterior).

Em terceiro lugar, a crise é inerente à condição humana. Só por erro
de análise acreditamos que ela é excepcional. O humano é estrutural-
mente crísico.

1. Génese (XVII-XIX): Sapere aude!

Durante a segunda metade do séc. XVII até ao primeiro terço do
séc. XIX, constitui-se na cultura ocidental esta esfera a que hoje chama-
mos ciência. Constituiu-se a partir de elementos provindos de universos
culturais diversos: tradição antiga, cultura árabe, etc. e sobre eles aplicou
o pensamento armado de método: o experimental e o formal (matemáticas,
lógica). Assim se foram libertando da filosofia: a física, a química, a bio-
logia… O pensamento do mundo é agora dotado de método. Ele permite
o estabelecimento de relações objectivas, libertas da especulação e do
senso comum. Ele permite estabelecer as leis. É na procura das leis que
governam o mundo, físico, químico, biológico, que se lançam, num movi-
mento de ímpar grandeza, sábios com Galileu, Newton, Lavoisier.

Verifica-se, paralelamente, no Direito um movimento semelhante de
ruptura e de autonomia. É neste período que se estabelece o adquirido fun-
damental do direito moderno: os critérios de separação entre o direito e a
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moral. Verifica-se, por outro lado, uma obsessão com a lei, objecto pri-
vilegiado do novo Direito. Leia-se o “L’Esprit des lois” de Montesquieu.
Logo à entrada, a famosa frase que dá o tom a toda a obra: “Várias coi-
sas governam os homens: o clima, a religião, as leis, as máximas do gover-
nante, os exemplos das coisas passadas, os costumes, os hábitos; de tudo
isto emerge um espírito geral”. No centro das preocupações do autor está
a legislação introduzindo permanentes comparações e metáforas tiradas da
física. A tal ponto que os seus contemporâneos o assimilavam a Newton:
“Newton descobriu as leis do mundo material. Vós, Senhor, descobristes
as leis do mundo intelectual”, Ch. Bonnet (p. 21, comentador de Mons-
tesquieu, citado em GOLDSCHMIDT (1979)). No Direito penal encon-
tramos outro vulto fundador do direito penal moderno. Mas também ele
obcecado pela lei, pela objectividade, ditada apenas e só pela luz da razão.
Beccaria é o Kant do Direito Penal.

Ruptura e “nomofilia” (necessidade imperiosa da lei) eis os dois tra-
ços comuns à Ciência e ao Direito modernos no momento da sua génese.
Génese que se caracteriza, ainda, em ambos os sistemas, por um movimento
endotrópico. Cada um dos sistemas em constituição procura no meio cul-
tural e social externo matérias, algumas delas comuns, que são reelabora-
das no seu meio interno o qual que vai conhecer um desenvolvimento
extraordinário no período seguinte.

2. Autonomia (XIX-XX): Conhecei com método, dominai o
mundo (positivismo)

Falar do século XIX é falar do positivismo. Qual é a sua mensa-
gem? Conhece com método e domina. Conhece com método e domina
as leis da natureza. Conhece com método e domina as leis dos homens.
Método e lei. Duas palavras que caracterizam a concreção da Ciência e
do Direito. Até final do séc. XIX princípio do séc. XX os métodos cien-
tífico e jurídico conhecem importante desenvolvimento. Armado de método,
pode agora o Direito reclamar-se de ciência. A ciência do Direito. Em total
comunhão com o espírito científico do tempo, o positivismo. A ciência e
o direito, libertos totalmente da filosofia e da filosofia prática, abrem-se ao
social-histórico. É esse o ideal do positivismo: colocar a ciência ao ser-
viço da produção do conhecimento útil. Só ele concorre para o progresso
próprio da sociedade industrial. É assim que o sistema da ciência e o sis-
tema jurídico se lançam cada um a seu modo em intenso movimento inte-
ractivo com o seu novo meio.
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Recentrando o seus dispositivos metodológicos e conceptuais, os sis-
temas científico e jurídico “alimentam-se” dos fenómenos e dos problemas
duma sociedade em transformação, ao mesmo tempo que a “alimentam” a
ela do conhecimento necessário ao domínio da natureza e ao controle das
populações e da ordem.

Esta concreção da ciência e do direito pela força do método e da efi-
ciência deu coerência ao sistema da ciência e ao sistema jurídico.

b) Final do séc. XIX, primeiras décadas do XX

Porém, tal coerência e concreção começou a revelar as suas falhas
pelo final do séc. XIX princípio do XX. Com efeito, poderíamos dizer
que do final do séc. XIX à 2.ª guerra mundial cada um dos dois siste-
mas evolui no sentido de uma diversificação e mesmo conflituosidade
interna. O meio interno de cada um dos sistemas diferencia-se em sub-
sistemas que não comunicam entre si. Por exemplo, o retorno da filo-
sofia do direito no neo-hegelianismo, neo-kantismo e fenomenologia.
O mesmo acontece na ciência: veja-se, por exemplo, a querela em torno
das investigações sobre o “criminoso nato”. Há como que, neste período,
uma dobra do sistema de si para dentro de si, um jogo autopoiético.
Uma vontade de auto-legitimação que vai para além do método. Qual
o sentido e destino deste momento autopoiético: fuga criadora ou de
morte? O período que aí vem vai provar que a dobra crítica, chame-
mos-lhe assim, se revelou autodestruidora para a própria modernidade
(cf. A. Touraine).

3. Morte dos sistemas: fragmentação, “flores estéreis” e “rizo-
mas”

A crise teria início neste período a que J.F. Lyotard (1979) chamou,
“Condição Postmoderna”. Ouçamo-lo: o que permite hoje dizer que uma
lei é justa, um enunciado verdadeiro? Houve grandes narrativas, a eman-
cipação do cidadão, a realização do Espírito, a sociedade sem classes.
A idade moderna recorria a eles para legitimar ou criticar os seus saberes
e os seus actos. O homem post-moderno não acredita mais nisso.

Perguntemo-nos então: donde vem esse cepticismo? Talvez pela des-
coberta do trágico do saber e do trágico da acção. Talvez porque o “sapere
aude”, a audácia do pensamento crítico, sufocou, no império da razão ins-
trumental constituída pelo triedro: saber, dominação e utilidade. O trágico
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não está aí. O trágico está nisto: o princípio do conhecimento metódico
para dominar generalizou-se. Alargou-se à própria humanidade.

Como pode acontecer?

Fragmentação: o Ocidente moderno em bocados

Uma das explicações, dada por A. Touraine, é esta: dum lado estão os
actores, do outro lado o sistema. Tal separação rompeu não apenas as
coerências da modernidade mas os seus próprios objectivos positivos.
Desaparecem os fundamentos meta sociais da moral, triunfa a moral social
do utilitarismo. Resultado: a modernidade está fragmentada. Em quatro
grandes fragmentos: personalidade, cultura (consumo mercantil), econo-
mia e política. Cada um dos elementos da decomposição revela ao mesmo
tempo a modernidade e a crise. Com efeito, a modernidade é autocrítica
e auto-destrutiva. A racionalidade não triunfou. Mesmo assim, a técnica,
que se autonomizou, é, apesar da sua ambivalência, o elemento residual da
racionalidade.

O sistema constituído pela cultura, pela sociedade e pela personalidade
desintegrou-se. Habitamos um espaço vazio, flutuamos num tempo sem sen-
tido. Nós homens e mulheres do Ocidente pós-moderno. O subsistema-ciência
abandonou o sistema do pensamento crítico; o sub-sistema jurídico abando-
nou o sistema do pensamento jurídico. E mesmo as unidades sistémicas
constituídas por ciência-sociedade, direito-social-histórico se dissolvem. Com
ele se dissiparam as propriedades de todos os sistemas complexos: estrutura,
hierarquia, auto-organização e equifinalidade. Perguntem a um jovem dou-
tor em tecnociência qual é o seu quadro de referência teórico, qual o sentido
da sua investigação no seio da sua disciplina. Podem perguntar o mesmo a
um jovem doutorado em direito. Não respondem. Porquê? Não existe sis-
tema de pensamento científico, não existe sistema de pensamento jurídico.

Que existe em vez dos grandes sistemas integradores?

Rizoma e rede

Aos sistemas complexos sucedem rizomas. Ou, se se preferir, siste-
mas rizomáticos: formações subterrâneas que se desenvolvem horizontal-
mente. Um outro conceito em voga desde os anos 80 é o de funcionamento
em rede. O modelo das redes neuronais tem inspirado formas novas de
organização sistémica da ciência e do Direito. Quanto à Ciência, daremos
o exemplo de M. Serres (1972): o pensamento, hoje processa-se em rede.
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O cientista, o investigador, não é mais que um ponto de interferência numa
rede que pensa. Daremos um exemplo, agora no domínio do direito: dois
juristas F. Ost e V. Kerkove (2002) escreveram um livro sobre as trans-
formações recentes do Direito intitulando-o “De la pyramide au réseau”.
Vemos, por estes dois exemplos, que investigadores há que procuram inter-
pretar a fragmentação: dar sentido ao sem sentido.

III — UMA NOVA SAPIÊNCIA

Não se trata neste ponto de fazer qualquer profecia, de apresentar
uma sotereologia ou apologética de qualquer estratégia de acção. O meu
propósito neste ponto consiste em partilhar convosco, em jeito de teste-
munho, a forma como experimento e ajo enquanto investigador e profes-
sor no seio daquilo que acabo de vos expor no ponto um e dois. Apenas
dizer-vos das minhas convicções e conjecturas. Que gostaria de ver refu-
tadas. É esse o verdadeiro método da investigação científica, segundo K.
Popper.

Vou dizer-vos qual é a finalidade, a matéria, a forma e a hipótese do
sistema teórico que me proponho.

Antes de o fazer, digo-vos da atitude que me orienta.: é o “procurar
gemendo” de Pascal. Já o pudestes observar durante esta exposição: a
matriz dos pensamentos que vos apresento radica não na “consciência
mole” dos modernos mas na “consciência trágica” dos clássicos.

1. Fim e objecto? Não sou o primeiro a dizê-lo, precisamos de
uma teoria do comportamento humano, precisamos de saber quem
somos nós. Precisamos de uma ciência das coisas humanas. Preci-
samos, para já, responder à pergunta: Quem somos nós que usamos os
dons da justiça e da ciência contra nós próprios? Criminosos, suici-
das ab ovo? Deixemos para a tecnociência o conhecimento e o domí-
nio da natureza. Agora há que aprender a arte de viver no meio dos
fragmentos. Não há nada para reconstruir. É estar aí. E nesse aí trá-
gico procurar ouvir o que o pensar e o agir humanos disseram, e
dizem, à volta de duas categorias centrais: o sábio e o justo.

2. Matérias? Os fragmentos do sistema da ciência, designada-
mente das ciências do comportamento e os fragmentos dos sistemas
jurídicos. Há, mesmo assim, alguns materiais recuperáveis. Advin-
dos quer da epistemologia e filosofia da ciência, quer da filosofia do
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direito, quer mesmo das ciências empíricas como as ciências forenses
e a criminologia.

3. Modelo? Um sistema dinâmico que possa integrar o movi-
mento do direito para a ciência (um novo direito sábio) e da ciência para
o direito (ciência justa). Caminho que está aqui e além sugerido: por
exemplo, em Verité et Méthode GADAMER (1976) sugere que as
ciências humanas tenham por modelo a hermenêutica jurídica. Outros
autores sugerem o inverso, que o direito siga o modo de funcionar da
comunidade científica. Traduziria o modelo na seguinte fórmula: cien-
tistas, olhai os juristas; juristas, olhai os cientistas. Não para interfe-
rir. Nem fazer o mesmo. Isso nunca. Para fazer como. Só.

4. A hipótese? A sapiência constituiria o operador da comuni-
cação entre a Ciência (pensamento) e Direito (acção). Por obra dela
a justiça se tornaria sábia e a ciência se tornaria justa.

Desenvolvamos um pouco a hipótese e fundamentemo-la brevemente.
Se nada há a reconstruir, as coisas são o que são, há que inventar aquilo

que chamaria arte de viver entre fragmentos. Viver e conviver com a tec-
nociência, com a ética e com a memória do pensamento e da acção da huma-
nidade. É o que já está a acontecer, de certo modo, com a nomeação de
“comités de ética” e “comissões de sábios”. Que é um sábio? É um espe-
cialista, competente numa dada matéria-problema. É certo. Mas é também,
no geral, um especialista neutro, quer dizer, não está directamente envolvido
na acção ou pelo menos em actividades que possam influenciar ou retirar
credibilidade aos seus pareceres. O sábio vive numa sub-cultura. Vejo a ética
e a ciência, como a biotecnologia, a comunicarem nestas práticas que diria rizo-
máticas: não são visíveis, não são hierarquizadas, não se oferecem ao espec-
táculo mediático e estão, ou deveriam estar, longe do poder político. Elas
anunciam uma nova forma de esclarecer os problemas e de tomar decisões que
associa ao mesmo tempo conhecimento e forma de vida.

Mas a sapiência tem um outro sentido, o que lhe davam os antigos:
a relação do pensamento com ele mesmo. A união da inteligência com
o seu objecto essencial. Através deste tipo de pensamento projectamo-nos
no sublime e no transcendente. Ouçamos Einstein referindo-se a essa
experiência que ele chama de “religiosidade cósmica”: “a religiosidade cós-
mica é o móbil mais forte e mais eficaz da investigação científica… Só
aqueles que mediram os terríveis esforços, e sobretudo a entrega, sem as
quais as teorias científicas revolucionárias não poderiam ter sido criadas,
podem medir a força do sentimento que permitiu realizar o trabalho sem
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qualquer ligação com a vida prática imediata. A função da arte e da
ciência consiste em acordar este sentimento naqueles que são capazes de
o acolher e de o manter vivo” (Einstein, 1991, pp. 156, 157). Eis a ciên-
cia que nos falta: árida, abstracta, pura. Eis o espírito científico que nos
falta: união pura com o objecto do conhecimento. Eis a linha de fuga cria-
dora que articula o sentido do trágico da acção com o sentido do sublime
pensar.

Vou terminar.
Faço-o exprimindo um voto.
Que a Faculdade de Direito e a Universidade do Porto sejam um

exemplo de coragem da construção de uma tecnociência com ética; um
modelo de ensino fundado na investigação. Que as sementes do conheci-
mento aqui produzidas fecundem o espírito criador da sociedade e da cul-
tura justa e sábia por que todos ansiamos.

Universidade do Porto, 12 de Dezembro de 2007.
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