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Resumo: Neste texto investigamos em que consiste um estilo de raciocínio científico. 
Discutimos de que tipo de unidade se trata — se epistêmica (portador de conhecimento), se de 
mudança científica, ou ainda de análise historiográfica. Intentamos ainda equacionar a questão 
do registro de teorização no qual situam-se propriamente os estilos, bem como efetuar uma com-
paração dos estilos com algumas outras unidades epistêmicas e historiográficas (como os para-
digmas e as estratégias de restrição e seleção), de modo a capturar a especificidade dos estilos. 
Finalmente, procuramos determinar o seu justo lugar, de um ponto de vista sistemático, dentro 
de uma imagem filosófica de ciência. Nossa conclusão é que os estilos de raciocínio, conquanto 
não sejam unidades epistêmicas (no sentido de portadores de conhecimento e objetos de atitu-
des cognitivas) nem unidades de mudança científica, podem ser pensados como unidades de me-
diação epistêmica no conhecimento científico e também como unidades de recorte e interpretação 
historiográfica. Os estilos operam como construtos filosóficos, integrando as imagens filosóficas 
de ciência, na condição de fatores explicativos da mudança científica. Ao mesmo tempo, desem-
penham o papel de unidades historiográficas interpretativas de grande escala (transdisciplinares, 
ao longo de amplos arcos históricos), contribuindo para um certo grau de continuidade narrativa. 
O texto encerra-se com algumas reflexões acerca da dimensão normativa e constritora dos esti-
los, e com uma conjectura acerca do processo de transcendentalização dos estilos de raciocínio.

PAlAvRAs-CHAves: Estilos de raciocínio científico, estilos de pensamento, mediadores, meta-
ciência, metafilosofia, normatividade, unidades de análise historiográfica.

Neste texto procuramos investigar em que consiste um estilo científico: discutir de que tipo 
de unidade se trata — se epistêmica (portador de conhecimento), se de mudança científica, ou 
ainda de análise historiográfica; intentamos ainda equacionar a questão do registro de teorização 

1 Este trabalho foi realizado dentro do Projeto de pesquisa “Estilos de Raciocínio Científico”, sediado no 
Instituto de Estudos Avançados da USP e financiado pelo CNPq, dentro do Edital Universal MCTI/CNPq/Uni-
versal 14/2014, Processo No. 455562/2014 – 8. O autor agradece profundamente pelas inúmeras e profícuas dis-
cussões havidas com os demais integrantes da equipe do projeto: Claudemir Roque Tossato, Lorenzo Baravalle, 
Osvaldo Pessoa Jr., Oswaldo Melo Souza Filho, Otávio Bueno e Pablo Rubén Mariconda.
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no qual situam-se propriamente os estilos, bem como efetuar uma comparação dos estilos com 
algumas outras unidades epistêmicas e historiográficas; e, finalmente, determinar o seu justo lu-
gar, de um ponto de vista sistemático, dentro de uma imagem filosófica de ciência. Concluire-
mos com algumas reflexões acerca da dimensão normativa e constritora dos estilos, e com uma 
conjectura acerca da transcendentalização dos estilos de raciocínio.

A noção de estilo — seja de pensamento, de raciocínio ou cognitivo — vem sendo discutida na 
filosofia contemporânea por vários autores como, por exemplo, Granger (1974, 1995), Paty (2001, 
2012), Merleau-Ponty (1984), Fleck (2010), Crombie (1994), Kwa (2011), Hacking (1982, 1992, 2009b) 
e Bueno (2012), para mencionar apenas alguns. Quais suas motivações para tanto? Noções filosó-
ficas de estilo científico - em que pese a diversidade das suas formulações - usualmente são invo-
cadas, em epistemologia e em historiografia da ciência, para cumprir duas funções bem distintas.

Primeiramente, estilos constituem uma das formas de ocupar um espaço conceitual que abri-
ga aspectos do conhecimento e da atividade científicos, bem como da racionalidade científica, 
que escapariam a uma visão “teoria-cêntrica”, como era a concepção “ortodoxa” ou “recebida” de 
teorias científicas. Autores de destaque no debate contemporâneo em filosofia da ciência, como 
Kuhn, Lakatos, Lacey, e outros, cada um à sua maneira, e de formas não equivalentes, procura-
ram expressar tais aspectos - fazendo referência seja a constelações de compromissos de grupo, 
exemplares compartilhados e matrizes disciplinares (com seus valores, modelos e analogias), em 
Kuhn; seja à heurística positiva e negativa (deixadas contudo sem especificação mais detalhada), 
em Lakatos; seja às perspectivas de valor e estratégias de restrição teórica e seleção de dados, em 
Lacey. Em todos esses casos, procura-se expressar elementos que seriam relevantes — cruciais, 
na verdade — para compreender a racionalidade, porém que a um primeiro exame parecem di-
fusos e implícitos, não se mostrando exprimíveis em termos das noções usuais de teoria— vista 
desde uma perspectiva enunciativa, como portador prioritário de conhecimento — e de meto-
dologia — entendida dentro de uma concepção basicamente criteriológica e instrumental. Vale 
evocar aqui, a propósito, que a maneira pela qual Merleau-Ponty discute a “deformação coeren-
te”, a percepção que estiliza e o “sistema de equivalências”, ou Kuhn o valor metodológico dos 
exemplares compartilhados, ou Polanyi o “conhecimento tácito”, ou ainda Hanson a impregna-
ção teórica da observação, todas compartilham esse caráter implícito.

Se a primeira função dos estilos acima mencionada incide num registro sincrônico, uma se-
gunda função geral cumprida por eles insere-se tipicamente em um registro diacrônico. Os estilos 
possibilitariam introduzir nas narrativas da história da ciência um certo grau de continuidade — 
de uma forma, contudo, que não violasse a integridade e especificidade do sistema de conceitual 
e de crenças de cada contexto e época, e sem que isso acarretasse necessariamente traços como 
cumulatividade, convergência, ou linearidade do desenvolvimento científico. Nesse sentido, os 
estilos seriam operadores de continuidade com efeito similar, por exemplo, ao dos temas cientí-
ficos, tal como concebidos por Holton (1988), ainda que com conteúdo bem distinto. Seria pos-
sível pensar diferentes sistemas de conhecimento (ou diferentes “teorias”) como estando sob a 
égide de um mesmo estilo de pensamento ou de raciocínio. Como bônus, os estilos permitem 
abrigar uma considerável medida de transversalidade interdisciplinar (sistemas de conhecimen-
to em diferentes disciplinas poderiam estar no âmbito de um mesmo estilo).
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Precisamente pelo seu condão de ocupar um espaço que vai além de construtos tais como 
as teorias — para os quais já existem descrições metacientíficas razoavelmente precisas (em ter-
mos de classes de enunciados, na concepção ortodoxa; ou classes de modelos, na concepção es-
truturalista) — a conceitualização dos estilos é frequentemente deixada em um plano informal 
ou metafórico.2 Em alguns casos, como nos estudos históricos de Crombie e de Kwa, a noção de 
estilo padece de contornos consideravelmente vagos. Em trabalhos como os de Hacking (1982, 
1992), a noção já recebe uma caracterização um pouco mais precisa, porém continua difícil a sua 
individuação em episódios históricos específicos. Percorreremos, no presente texto, um cami-
nho que visa, ao menos, apontar em direção a uma noção mais precisa e sistemática de estilo, e 
situar tão precisamente quanto possível o registro de análise em que ela se insere.

Desde um ponto de vista muito geral, pode-se dizer que os estilos científicos podem integrar 
imagens filosóficas de ciência (em um lugar e com um estatuto que caberá discutir adiante). Come-
çamos buscando compreender em que poderia consistir uma tal imagem. Os elementos centrais 
de uma imagem filosófica de ciência incluem:

— Uma concepção de unidade epistêmica e sua constituição
— Uma concepção de relação unidade epistêmica-experiência
— Modelo de mudança científica, incluindo:

• Cinemática da mudança
• Dinâmica da mudança

— Modelo de racionalidade científica
— Pressupostos epistemológicos, entre os quais:

• Concepção de verdade subjacente
• Concepção de conhecimento subjacente
• Teoria da justificação epistêmica subjacente

— Ontologia de suporte (agente epistêmico/cognitivo)
— Dispositivos explicativos da mudança (ligados à dinâmica; são postulados com o objetivo 
de responder à pergunta: em função do que ocorre a mudança científica?)

 Por exemplo, a imagem dedutiva clássica de ciência possui, segundo essa parametrização, a se-
guinte constituição:3

Por meio destas características gerais, pode-se mapear grandes imagens filosóficas de ciên-
cia, tais como a dedutiva (esquematizada acima), a analógica, etc, bem como subimagens mais 
específicas — dialetos, por assim dizer — tais como a do positivismo lógico dos anos 30, a visão 

2 Não se está sugerindo aqui que a dimensão metafórica dos conceitos filosóficos seja pouco importante. Para 
uma discussão da complementaridade entre as dimensões metafórica e sistemática, ver Bezerra (a publicar, 2014).

3 O tema de se buscar uma caracterização filosófica geral para a imagem “clássica” de ciência (predominante-
mente dedutiva) foi explorado recentemente, p. ex. por De Jong & Betti (2010).

comPonente conStituição

Concepção de unidade epistêmica

Teorias entendidas como sistemas dedutivos de tipo 
axiomático (sistemas DA);
• algumas variantes incluem: sistemas DA 
empiricamente interpretados, operacionalmente 
interpretados, parcialmente interpretados (cf. Hempel, 
1950)

Concepção de relação unidade epistêmica-
experiência

Derivação de consequências testáveis / Regras 
de correspondência / Teste empírico de perfil 
enunciativo e dedutivo

MOdELO dE MUdANçA CIENTíFICA:
• Indutivista (possivelmente com uma etapa de teste 
dedutivo e algum mecanismo de redução teórica); ou
• Conjecturas e refutações (dedutivista)

— Cinemática
Guiada por adequação empírica (seja ela positiva 
[grau de confirmação] ou negativa [refutação, grau de 
corroboração])

— Dinâmica

Aceitação baseada em:
• Grau de confirmação (de tipo indutivo, dentro de 
uma estrutura dedutiva); ou
• Grau de corroboração (em Popper)

Modelo de racionalidade científica

Maximização de:
• Poder explicativo (modelo DN e suas extensões)
• Grau de aproximação à verdade (p. ex. em Popper e 
Niiniluoto)
• Poder unificador
• Testabilidade

PRESSUPOSTOS EPISTEMOLóGICOS:

— Teoria da justificação subjacente
Inferencial / linear (geralmente de tipo 
fundacionalista)

— Concepção de conhecimento subjacente
Crença (entendida como atitude proposicional) 
(aproximadamente) verdadeira justificada
Fisicalismo

— Concepção de verdade subjacente Correspondencial

Ontologia de suporte Tipicamente, sujeito epistêmico individual

Dispositivos explicativos da dinâmica 
e da mudança

Uma metafísica da ordenação da realidade, que 
se veria refletida na ordenação dedutiva do 
conhecimento.
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ortodoxa dos anos 50, a popperiana, a kuhniana, e assim por diante.4

Um dos componentes presentes em uma imagem filosófica de ciência é uma unidade epis-
têmica. O que vem a ser uma unidade epistêmica? Em termos gerais, é um portador de conhe-
cimento (knowledge-bearer) (p. ex. uma teoria, um paradigma, uma tradição de pesquisa, etc). De 
maneira talvez mais característica, é um construto acerca do qual se pode ter atitudes cognitivas 
(tais como crer, duvidar, rejeitar, perseguir [“pursue” — cf. Laudan, 2011], adotar [cf. Lacey, 2008, 
2010], endossar [idem], escolher, abandonar, etc).

Uma unidade epistêmica é como um esquema ou estrutura que possui diferentes instâncias 
(realizações) ao longo de um intervalo histórico (este aspecto é enfatizado por historiadores da 
ciência que trabalharam com a noção de estilo, como Crombie [1994] e Kwa [2011]). Cada uma de 
suas instâncias particulares possui uma certa duração (que pode ter extremos fuzzy, difíceis de 
datar precisamente). Cada uma de suas instâncias históricas pode, até certo ponto, sofrer trans-
formações com o tempo, sem contudo perder sua identidade, constituindo assim uma entidade 
genidêntica. (Por exemplo, pode-se falar em transformações e variantes da mecânica clássica sem 
que ela deixe de ser, caracteristicamente, a mecânica clássica.) Uma unidade epistêmica apresen-
ta, ademais, uma dinâmica — i.e. é possível investigar as causas e razões das atitudes cognitivas 
tomadas em relação a ela: aceitação, rejeição, substituição, etc.

Uma unidade epistêmica tem, ademais, a característica de constituir um contexto de signifi-
cado razoavelmente delimitado e, até certo ponto, autossuficiente, dentro do qual pode-se falar 
sobre o significado dos termos (por exemplo, o significado de um conceito dentro de uma teo-
ria axiomática e dedutivamente organizada, na visão ortodoxa; ou o significado e o estatuto de 
T-teoricidade de um conceito em um dado elemento teórico, na metateoria estruturalista). Duas 
outras características mais específicas que poderiam ser mencionadas são: uma unidade epis-
têmica possui diferentes níveis de especificidade, e possui diferentes níveis de sensibilidade ao 
impacto da experiência (por exemplo: teoria e enunciados básicos, em Popper; centro e peri-
feria de uma teia de crenças, em Quine; aglomerado e base empírica protocolar, em Neurath).

Após termos feito esta breve introdução metafilosófica, podemos perguntar: o que é um es-
tilo científico, em que nível de teorização metacientífica ele se insere, e a qual componente de 
uma imagem filosófica de ciência ele corresponde? Uma característica central dos estilos de ra-
ciocínio, comum às várias maneiras diferentes de conceituá-los (p. ex. por Fleck, Hacking, Bue-
no, etc), é o seu caráter de mediador entre o sujeito epistêmico e os portadores de conhecimento 
acerca de um domínio de investigação (sejam estes últimos teorias, enunciados, modelos, estru-
turas conjuntistas, paradigmas, etc). Esse caráter de mediação já havia sido exposto de manei-
ra eloquente por Merleau-Ponty em textos como “A linguagem indireta e as vozes do silêncio” 
(Merleau_Ponty, 1984) e por Fleck em Gênese e desenvolvimento de um fato científico (Fleck, 2010). 
O agente ou sujeito cognitivo, em uma forma de investigação como a ciência, não aborda o mun-

4 A noção de uma parametrização que permita definir um espaço conceitual dentro do qual se possa descre-
ver, segundo um mesmo esquema básico, diferentes concepções filosóficas foi também trabalhada, de maneiras 
diferentes da apresentada aqui, por exemplo, por Chiappin (cf. Chiappin & Leister, 2009, 2013) e por Laudan (cf. 
Laudan et al, 1986).

comPonente
conStituição no eStilo 

dedutiVo
conStituição no eStilo 

eXPerimental

Tipos de questões 
a serem levantadas

Mapeamento das 
consequências de um 
conjunto de postulados / 
axiomas

Relacionadas com aquisição e 
predição de informação empírica 
sobre os fenômenos no mundo

Técnicas e procedimentos 
para responder às questões

Axiomatização; definição; 
demonstração

Experimentação controlada; 
interpretação empírica de 
formalismos

Padrões de inferência 
admitidos

Lógica dedutiva clássica
Lógica dedutiva clássica; 
tratamento estatístico de dados; 
propagação de erros
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do (nem mesmo para observá-lo e experimentá-lo) senão por meio dessa camada de mediação.
Consideremos, por exemplo, três concepções de estilo científico — uma dos anos 30 do sé-

culo XX, outra das décadas de 1980/1990/2000, e outra dos anos 2010:
Em Ludwik Fleck, o estilo constrange a forma das soluções admissíveis aos problemas; de-

termina as condições de verdade; determina o que constitui um fato (i.e. o sinal de uma resis-
tência ao pensamento) (cf. Fleck 2010);

Em Ian Hacking, o estilo é um sistema de raciocínio em cujo contexto adquirem significado 
as proposições acerca das quais se raciocina; delimita a classe dos enunciados que são verdadei-
ros-ou-falsos (dentro daquele estilo) (cf. Hacking, 1982, 1992, 2009b);

Em Otávio Bueno, o estilo é um referencial que representa as possibilidades admitidas de 
investigação acerca de um domínio; e especifica os tipos de inferências tidas como legítimas a 
respeito daquele domínio (cf. Bueno, 2012). Mais recentemente, Bueno vem enriquecendo a sua 
concepção de estilo de raciocínio científico, definindo-a agora em termos de cinco componen-
tes, como veremos adiante (Bueno, 2014).

É no contexto de um estilo de raciocínio que se dão formas de prática científica, maneiras es-
pecíficas de conceber e produzir conhecimento científico. Os estilos de raciocínio abrigam preci-
samente os pressupostos — muitas vezes deixados implícitos — para a formulação dos juízos e dos 
imperativos acerca dos portadores de conhecimento (i.e. acerca de sua adequação, sua verdade, 
aplicabilidade, boa formação, possibilidades de extensão, caminhos de desenvolvimento, seus 
padrões de organização sistemática, a tipologia das relações que se estabelecem entre eles, etc).

A título de exemplo, podemos examinar o teor e constituição de dois estilos “clássicos” den-
tro da história da ciência (reconhecidos tanto por Crombie [1994] quanto por Kwa [2011]) — a 
saber, o estilo dedutivo e o estilo experimental — de acordo com a parametrização a cinco com-
ponentes que caracteriza a concepção mais recente de Bueno (2014).
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Recursos heurísticos para a 
solução de problemas

Incluem:
• diagramas;
• provas de independência;
• provas de consistência;
• busca de contra-exemplos

Incluem:
• seleção e controle das variáveis;
• single-blind;
• double-blind;
• visualização de dados

Formas de constituição de 
objetos num domínio 

de investigação

Identificação das 
propriedades dos objetos 
por meio das propriedades 
atribuídas aos termos 
presentes nos postulados e 
consequências dedutivas

Como possíveis objetos de 
manipulação / controle / 
experimentação (possivelmente 
abstraídos de seu papel na 
experiência vivida e na ordem 
social e cosmovisão)

No que se refere ao registro de teorização filosófica, um estilo de raciocínio não é uma uni-
dade epistêmica, seja no sentido de portadora de conhecimento, seja no sentido de unidade de 
mudança científica, mas certamente possui relação com estas. Vejamos algumas razões que em-
prestam plausibilidade a essa distinção conceitual. Um estilo possui uma duração histórica muito 
maior do que uma (instância de) unidade epistêmica, estendendo-se ao longo de vários séculos, 
perpassando uma pluralidade de unidades epistêmicas ao longo do tempo. Por exemplo, vários 
“paradigmas” sucessivos podem ser formulados, desenvolvidos e apresentados dentro de um in-
tervalo temporal caracterizado pelo estilo evolucionário (tal como pensado por Kwa, 2011, cap. 
10). Por outro lado, pode haver coexistência de estilos (como também mostram os estudos de 
Kwa e Crombie): num dado momento histórico (por exemplo, segunda metade do século XVIII) 
pode-se ter uma coexistência de construtos ou unidades epistêmicas que atendem respectiva-
mente ao estilo dedutivo, ao estilo experimental e ao estilo taxonômico ou classificatório. Essas 
características sugerem que a noção de estilo científico reside em um nível de análise ou teori-
zação diferente de unidades epistêmicas como as teorias, paradigmas e tradições de pesquisa.

Além disso, é crucial para nossa análise notar que um estilo de raciocínio permite formular 
(e contribuir para fundamentar) juízos acerca das (instâncias de) unidades epistêmicas. Em certo 
sentido o estilo é, portanto, um construto “metacientífico” e quiçá normativo (desenvolveremos 
este ponto adiante). Um estilo de raciocínio possui uma dimensão normativa que não está presen-
te de maneira tão manifesta nas unidades epistêmicas (como as teorias científicas). Em virtude da 
presença dessa dimensão, pode ser fácil confundir um estilo com uma metodologia, por exemplo. 
Começa já a delinear-se aqui, então, uma distinção fundamental entre estilos científicos e unida-
des epistêmicas. Acrescentando um elemento a esta distinção, note-se que uma unidade epistê-
mica possui uma relação com a “base empírica” (seja lá como esta for concebida) que o estilo de 
raciocínio não possui — ou possui apenas de maneira vicária e indireta — devido precisamente 
ao seu papel normativo/constritor, seu papel de mediador e de abrigar a base de pressupostos.

Contemplemos de outra maneira a questão de determinar qual é o registro de teorização no 
qual inscrevem-se os estilos. Para isso, podemos fazer uma comparação de modo a evidenciar 
o que um estilo de raciocínio não é. Um estilo não se confunde, por exemplo, com um paradig-
ma ou matriz disciplinar no sentido kuhniano. As diferenças mais relevantes entre estilos e pa-
radigmas incluem:



63

— Um paradigma (ou matriz) comporta elementos específicos que não estão prefixados de 
antemão em um estilo de raciocínio:
— Um conjunto de generalizações simbólicas (p. ex. leis teóricas específicas);
— Uma classe particular (dinamicamente variável) de aplicações;
— Exemplares compartilhados específicos;
— Uma certa configuração (dinâmica) de axiologia (valores);
— Normas metodológicas de diferentes graus de generalidade e especificidade;
— Ontologia aplicável àquele domínio específico;
— Agenda de problemas (com seus pesos relativos);
— Critérios de aceitabilidade de soluções.
— Um estilo de pensamento pode caracterizar um período histórico longo ocupado por di-
ferentes paradigmas.
— Paradigmas estão estreitamente ligados a determinadas comunidades científicas, em pe-
ríodos históricos (mais ou menos) bem definidos, e associados a domínios de investigação 
particulares; e tendem a ser mutuamente excludentes (i.e. a não admitir rivais).
— Por outro lado, pode haver pluralidade de estilos de raciocínio distintos e contemporâne-
os em um dado intervalo histórico.
— Inversamente, um mesmo estilo pode se manifestar em diferentes campos de investiga-
ção. (Por exemplo, pensemos no estilo classificatório ou taxonômico [cf. Kwa, 2011, cap. 8] 
em zoologia e em química no século XVIII.)

Um estilo tampouco se confunde com a unidade epistêmica conhecida como estratégia de res-
trição e seleção (no sentido de Hugh Lacey, 2008, 2010). As diferenças entre estilos e estratégias 
de restrição e seleção incluem:

— Uma estratégia comporta uma constituição específica:
• Uma axiologia específica {incluindo valores sociais e valores cognitivos}
• Mecanismos de restrição dos tipos de teorias
• Mecanismos de seleção dos dados relevantes

— Uma estratégia guia momentos definidos da atividade científica (aceitação, endosso, apli-
cação, etc); governa as interações ciência/valores e sugere atitudes cognitivas

• Uma estratégia de restrição e seleção já abarca um arco cronológico/histórico bem maior 
do que um paradigma (pode comportar vários paradigmas sucessivos) — o que não deixa 
de ser um traço em comum com um estilo de raciocínio.
• Uma vez que um estilo também incorpora determinados valores, ele pode estar relacio-
nado com os valores que caracterizam uma estratégia (as estruturas de valores de um e de 
outra poderiam sobrepor-se parcialmente).

Somos levados, portanto, na direção de uma nítida distinção entre estilos e unidades epistê-
micas. Se, de um lado, os conceitos de “teoria”, “paradigma”, “programa de pesquisa”, “tradição 
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de pesquisa”, “estratégia de restrição e seleção” devem ser entendidos como unidades epistêmi-
cas constitutivas de imagens filosóficas de ciência, os estilos de raciocínio, por sua parte, não se 
confundem com tais construtos — nem na sua estrutura, nem na sua constituição, nem em seu 
papel no pensamento científico. Os estilos diferem das unidades epistêmicas por possuírem um 
maior grau de generalidade, muito maior permanência histórica, e um grau menor de vinculação a 
domínios específicos do que aquelas.5

Que tipo de construto pode ser, então, um estilo científico? Proponho aqui, ainda que de for-
ma preliminar, a seguinte resposta. Os estilos de raciocínio, conquanto não sejam unidades epis-
têmicas (no sentido de portadores de conhecimento e objetos de atitudes cognitivas) nem unida-
des de mudança científica, podem ser pensados como unidades de mediação epistêmica e também 
como unidades de recorte e interpretação historiográficas: i.e. construtos descritivos, interpretativos 
e explicativos da evolução diacrônica das unidades de mudança científica. Os estilos, tal como 
os entendemos aqui, fazem parte do pensamento científico e integram determinadas imagens 
filosóficas de ciência, na condição de fatores explicativos da dinâmica e da mudança científicas. 
Os estilos colocam determinados constritores muito gerais para a criação científica e suas esco-
lhas: desse modo, na prática científica, eles têm o efeito de fechar vários caminhos e abrir alguns 
outros (seja no plano teórico, seja no plano empírico). Ao mesmo tempo, no âmbito da história 
dessa prática, eles proporcionam um tipo de continuidade diacrônica em grande escala, eminen-
temente transteórica e transdisciplinar, do tipo discutido por Kragh (2001), cap. 8. Tal continui-
dade (sem implicar necessariamente cumulatividade nem comensurabilidade) é de tipo distinto, 
porém análogo, àquela que pode ser conseguida, por exemplo, por meio da aplicação da noção 
holtoniana de tema científico (cf. Holton, 1988).

Sendo os estilos estruturas de tão grande porte, generalidade e abrangência, poderíamos sen-
tir-nos tentados a situá-los no mesmo registro das imagens filosóficas de ciência. Porém os esti-
los de raciocínio também diferem das imagens filosóficas mais gerais propriamente ditas. Os es-
tilos são dispositivos de interpretação que podem, por um lado, integrar imagens filosóficas (o 
conceito de estilo científico é, por si próprio, um construto filosófico) e também informar nar-
rativas históricas (toda história envolve pressupostos filosóficos mais ou menos explícitos e ar-
ticulados, e os estilos constituem uma ferramenta que enriquece e estrutura as interpretações 
formuladas). Mas eles também possuem, por outro lado, a propriedade de serem projetados num 
registro imanente à própria ciência. Os agentes epistêmicos podem ter acesso tanto aos estilos 
científicos específicos (e tanta consciência deles) quanto às teorias, metodologias, paradigmas, 
etc, específicos: os cientistas, por exemplo, têm consciência de quando operam dentro de — e 
sabem quando desejam se vincular a — um determinado estilo.

Um dado estilo de raciocínio particular, no que diz respeito à contingência histórica, coloca-
-se no mesmo plano das demais construções científicas — tanto quanto as teorias particulares, 
modelos, metodologias, aplicações tecnológicas, ontologias (domain-specific), e outros constru-
tos. Um estilo particular é sempre um objeto historicamente localizado. Isso não impede que ele 

5 Esclareço que entendo aqui os estilos científicos em escala mais transdisciplinar do que os narrow styles of 
reasoning característicos da primeira concepção de Bueno (2012).
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possua, ao mesmo tempo, um componente descritivo e um normativo em relação à prática cien-
tífica. Assim, um estilo interage no tempo com todos os outros construtos e unidades epistêmi-
cas particulares; possui um condicionamento recíproco com elas, e reage às pressões, feedbacks e 
influências resultantes da performance epistêmica e cognitiva daquelas (podendo tal performance 
esta ser concebida, como se sabe, de várias maneiras diferentes). (Isso, a propósito, abre a pos-
sibilidade da formulação de juízos sobre a adequação de um estilo no promover efetivamente um 
determinado tipo de conhecimento científico. Em considerações desse tipo poderia residir uma 
das razões pelas quais um estilo pode vir a ser abandonado e um outro abraçado em seu lugar, 
por um cientista ou grupo.)

Com efeito, estilos científicos e imagens filosóficas, ainda que possuam, ambos, uma dimen-
são normativa, são conceitos representativos de formas de conhecimento fundamentalmente di-
ferentes. Uma imagem filosófica de ciência, por pertencer propriamente ao âmbito do conhe-
cimento filosófico, opera num registro diferente e comporta um tipo distinto de conhecimento 
daqueles que caracterizam a ciência e seus construtos. Em particular, a filosofia:

• pergunta-se pelos fundamentos;
• analisa os pressupostos;
• investiga as condições de possibilidade; e
• problematiza seu próprio objeto —no caso da filosofia da ciência, questiona a própria con-

ceituação da prática científica e do conhecimento científico em geral.
 
Ao tomar o conhecimento científico em geral (incluindo estilos) como seu objeto, a imagem 

filosófica de ciência problematiza esse objeto, bem como sua relação com ele — algo que não faz 
parte do escopo de um estilo de raciocínio científico, o qual possui aspectos procedural, descri-
tivo e normativo, porém não compartilha do aspecto reflexivo e autorreferente dos sistemas fi-
losóficos. Por contraste, como bem salientaram Merleau-Ponty e Fleck, o estilo abriga precisa-
mente justamente pressupostos que não são, em geral, problematizados. (Na terminologia de Fleck 
[2010], fala-se, a esse respeito, dos chamados “acoplamentos passivos” distribuídos por um sis-
tema de conhecimento.)

Por que acontece, então, de estilos e imagens de ciência serem às vezes confundidos? (Pode-
mos pensar, por exemplo, no caso do estilo dedutivo e da imagem dedutiva de ciência, não raro 
pensados como uma coisa só.) No contexto de um estilo de raciocínio, como vimos, dão-se de-
terminadas formas de prática científica, maneiras específicas de conceber e produzir conheci-
mento científico. Ao mesmo tempo, é preciso notar que o estatuto e as propriedades peculiares 
próprias dos estilos os colocam em um rico entrecruzamento. O próprio conhecimento cientí-
fico (em cujo sistema se inscreve o estilo, embora este não seja uma unidade epistêmica típica) 
possui um componente ou uma dimensão filosófica imanente, nem sempre manifesta (o que já 
foi repetidamente enfatizado por inúmeros autores, tanto cientistas quanto filósofos). Além dis-
so, existe uma relação simbiótica entre a prática científica (guiada, acreditamos, por um estilo) e 
a reflexão metacientífica — que poderia ser descrita como um equilíbrio reflexivo entre imagens 
de natureza (científicas) e imagens de ciência (filosóficas). Finalmente, como já foi sublinhado, 
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ambos, estilo de raciocínio e imagem filosófica, possuem uma dimensão normativa (que pode 
ter objetos em comum — como teorias, escolhas teóricas, crenças, problemas científicos). Nossa 
conjectura, então, a esse respeito é que, postas essas condições (a dimensão normativa do estilo, 
a sua imanência ao conhecimento científico, a simbiose e a sobreposição parcial), torna-se possível 
— e quase natural, poderíamos dizer — por parte dos agentes epistêmicos, o gesto de “transcen-
dentalizar” ou “hipostasiar” as características de um estilo de raciocínio científico preferencial 
em direção a uma imagem filosófica global de ciência pela qual se tem simpatia ou que se deseja 
defender. Nessa passagem de um registro a outro, tende-se a considerar as instâncias de conheci-
mento científico produzidas no contexto daquele estilo como instâncias exemplificadoras também 
daquela imagem filosófica de ciência. Não se deve desconsiderar, finalmente, a despeito da distin-
ção, a possibilidade de se estabelecerem relações de afinidade e de reforço mútuo entre estilos cien-
tíficos e imagens de ciência, de modo análogo ao que acreditamos ocorrer também entre teorias 
e estilos, estilos e metodologias, estilos e valores, etc. Porém essas várias estruturas pertencem, 
como foi nossa intenção mostrar aqui, a níveis de teorização distintos, possuem características 
bem definidas, e desempenham papeis específicos na ciência e na metaciência.
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