GIOVANNI SARTORI (n. 1924)

Há filósofos disfarçados de cientistas tal como existem charlatães em busca de
misturas de literatura, filosofia, política, quem sabe, também de poesia e outros
ingredientes
Professor italiano de ciência política. Até 1976 na universidade de Florença e
depois nos Estados Unidos, em Stanford e na Columbia University de Nova
York.
O behaviorismo, como salienta Giovanni Sartori, podia conduzir à redução da
política à sociologia política, num processo equiparável à própria juridicização
da mesma política, pondo em questão a autonomia da política. É que o
tratamento se reflecte no objecto. Se a ciência é o como, esse como desfocaliza
o quê e termina por sufocá-lo.
Porque, numa extremidade, a ciência devora a política; na outra, a política
devora a ciência. Os dois extremos se tocam, e se transformam um no outro: a
obrigação do verdadeiro politólogo é impedir que isso aconteça o caminho
complexo e tortuoso da ideia da política que ultrapassa a cada instante, e em
mil aspectos, a palavra correspondente
Estabelece uma clara distinção entre o liberalismo anglo-saxónico, defensor do
"possível", e as democracias igualitárias latinas, defensoras do "ideal". Estas
últimas são cerebrais e intelectualistas, estando marcadas por princípios a
prioristicos e pelo perfeccionismo utópico, considerando a igualdade como meio
para atingir a liberdade, dotada de uma estrutura mental racionalista, dogmática
e definitiva bem como uma concepção conflitual onde a realidade é que se deve
render à razão. Pelo contrário o liberalismo anglo-saxónico é pragmático,
defende o crescimento gradual e a experiência, considera que a liberdade é um
meio de atingir a igualdade, dotada de uma estrutura mental empírica, um
espírito antidogmático que procede por ensaios bem como uma concepção
legalista onde a razão se deve adaptar às realidades.

Salienta que "o nosso intelligere apreende o finito, não o infinito: o que é
dividido e articulado, não o indiviso e indiferenciado". Refere que "a acção do
marxismo demonstrou nos últimos cinquenta anos, a falta de unidade entre
teoria e praxis; mostrou que a praxis se inverte, ao contrário do que previa e
desejava a teoria.... É que o behaviorismo contribuiu para "a redução da política
à sociologia política", sendo comparável à jurisdicização da mesma política,
para concluir:"a behaviorização da ciência política põe em questão a autonomia
da política. O tratamento se reflecte no objecto. Se a ciência é o como, esse
como desfocaliza o quê e termina por sufocá-lo".
Mais recentemente, observa que embora um crente marxista seja hoje uma
raridade, há milhões e milhões de marxistas por interesse, de marxistas
utilitários que evocam as vantagens do passado e se aferram ao lugar que
tinham
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