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Resumo: Tanto nas ciências como nas artes, há uma variedade de estilos. Na pintura, 
por exemplo, estilos pictóricos bem definidos se encontram na base de movimentos importantes 
de sua história (tais como o naturalismo, o impressionismo, o cubismo e o expressionismo abs-
trato). Há também nas ciências estilos importantes que especificam modos de investigação articu-
lados em determinados momentos e que se alteram ao longo do tempo. No entender de Alistair 
Crombie (1994), seis estilos devem ser salientados: os estilos dedutivo, experimental, hipotético, 
taxonômico, estatístico e evolucionário. Nesse trabalho, examinarei as características básicas dos 
conceitos de estilo tanto nas ciências como nas artes, defendendo uma posição pluralista, mas 
não relativista, acerca deles. Não obstante o pluralismo, irei sugerir um esquema conceitual que 
especifica cinco categorias que caracterizam um estilo, adequado para dar conta de diversos as-
pectos das práticas científicas e artísticas. Tal esquema conceitual é exemplificado de forma di-
versa em contextos distintos, gerando estilos diferentes em cada caso. Desse modo, obtém-se 
uma posição pluralista que possui certa unidade conceitual, já que o mesmo esquema teórico é 
empregado em cada caso; o que varia são os elementos que caracterizam as categorias em apreço.

PAlAvRAs-CHAves: Estilos de raciocínio científico, estilos pictóricos, estilos de pensamen-
to, esquemas conceituais, Alistair Crombie, Gilles Gaston Granger, metaciência, metafilosofia.

1 — introdução
Há uma imensa variedade de estilos nas artes. Se considerarmos apenas a pintura, os diver-

sos movimentos que caracterizam momentos importantes na história da arte incorporam esti-
los pictóricos bem definidos (tais como o naturalismo, o impressionismo, o cubismo e o expres-
sionismo abstrato). No entender de Alistair Crombie (1994), há também nas ciências estilos bem 
definidos que caracterizam formas de investigação específicas e igualmente bem reconhecidas. 

1 Sou grato a todos os membros do grupo de trabalho sobre Estilos de Raciocínio Científico da Universi-
dade de São Paulo, dirigido por Valter Bezerra, pelas inestimáveis contribuições. Em particular, as discussões 
com Lorenzo Baravalle, Valter Bezerra, Silvio Chibeni, Pablo Mariconda, Oswaldo Melo Filho, Ronei Mocellin, 
Pablo Lorenzano, Oswaldo Pessoa Jr., Caetano Plastino, Claudemir Tossato e Luciana Zaterka foram fundamen-
tais para a realização deste trabalho. Comentários de um parecerista anônimo e de Silvio Chibene a uma versão 
anterior do artigo também foram extremamente importantes. A todos eles, meus sinceros agradecimentos.



34

Ele identifica, ao longo da história das ciências ocidentais, seis estilos distintos; são eles: os es-
tilos dedutivo, experimental, hipotético, taxonômico, estatístico e evolucionário. Esses estilos 
indicam modos de investigação que surgem em momentos bem definidos e que se alteram ao 
longo da história das ciências, havendo, em alguns casos, combinações de estilos. Examinarei as 
características básicas dos conceitos de estilo tanto nas ciências como nas artes, explorando o 
que há de distintivo nos mesmos, mas também o que há de comum entre eles.

O título deste trabalho suscita— duas considerações: (a) A primeira salienta a importância 
de se considerar as artes e as ciências— e não a arte e a ciência. Há diferenças significativas en-
tre as diversas artes (pintura, literatura, música, escultura etc.) e entre as diversas ciências (física, 
química, biologia, psicologia etc.). Considerar a ciência e a arte, estritamente falando, consiste 
no enfoque de numa significativa idealização. Não é claro que se possa falar algo de significati-
vo sobre a ciência que não seja forçosamente tão genérico que perca toda a especificidade. Por 
essa razão, irei examinar algumas artes e certas ciências em particular, sobretudo a pintura e al-
gumas áreas das ciências naturais (tais como a mecânica quântica não relativista, a bioquímica, 
a química inorgânica, e a biologia molecular).

(b) A segunda consideração suscitada pelo título questiona se há apenas um único conceito de 
estilo nas artes e nas ciências —o conceito de estilo— ou se também aqui devamos adotar uma 
posição pluralista. Segundo o monista, há apenas um conceito de estilo nas artes e nas ciências. 
O mesmo conceito se aplica a todas as ciências e as artes uniformemente. Apesar da simplicida-
de conceitual da proposta monista, há dúvidas acerca de sua adequação para descrever a comple-
xidade e variedade de estilos nas artes e nas ciências. Segundo o pluralista, há diversos conceitos 
de estilo, mas nem todos são igualmente adequados para dar conta das práticas científica e artís-
tica. Embora a posição pluralista seja decididamente menos simples que a monista, ela possui 
mais recursos para dar conta da variedade de estilos envolvidos. Segundo o relativista, não ape-
nas há diversos conceitos de estilo, mas também tais conceitos são igualmente adequados para 
a compreensão da prática científica e artística. Abandona-se, desse modo, a possibilidade de se 
empregar o conceito de estilo como um recurso de avaliação crítica das artes e das ciências, tor-
nando-se um mero elemento descritivo.

Nesse trabalho, defenderei uma posição pluralista, mas não relativista, acerca do conceito 
de estilo, já que, como ficará claro, nem todos os conceitos de estilo são igualmente adequados. 
Apesar do pluralismo, irei sugerir um determinado conceito de estilo —na verdade, em sentido 
estrito, um esquema conceitual que especifica cinco categorias que caracterizam um estilo— ade-
quado para dar conta de diversos aspectos das práticas científicas e artísticas. Esse esquema con-
ceitual é aplicado de modo diferente em contextos diferentes, gerando estilos particulares dis-
tintos em cada caso. Como resultado, obtém-se uma posição pluralista e não monista, mas que 
preserva certa unidade conceitual preconizada pelo monismo, já que o mesmo esquema concei-
tual é empregado em cada caso; o que varia são os elementos que caracterizam cada categoria.

A importância do conceito de estilo no exame das artes e da ciência é dupla. Por um lado, 
ao identificarmos o estilo de certa obra artística ou científica—ou o estilo da comunidade cor-
respondente que as produziu—possuímos recursos para compreender algumas de suas caracte-
rísticas relevantes. Nesse sentido, o conceito de estilo é importante pela capacidade que possui 
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de descrever aspectos salientes das práticas científica ou artística que o incorporam. Por outro 
lado, a identificação de um estilo também permite a avaliação crítica das obras e das práticas em 
questão, bem como o exame do modo como tais práticas se inserem na tradição a que perten-
cem, como a contestam, que limitações possuem e como abrem espaço para desenvolvimentos 
posteriores. Tais recursos críticos proporcionados pela identificação de um estilo consistem num 
dos principais aspectos desse conceito e do esquema conceitual resultante.

2 — O conceito (ou esquema conceitual) de estilo na pintura
O conceito de estilo na pintura pode ser formulado pela especificação de cinco categorias. 

Nesse sentido, como observei, trata-se de um esquema conceitual que gera estilos particulares 
de acordo com a determinação dos casos específicos. Um estilo é um modo de se fazer algo: uma 
atividade com um modo de ação. Em pintura, um estilo consiste na adoção de técnicas de repre-
sentação ⎯ que são aqui tomadas em sentido amplo, envolvendo qualquer atividade intencional 
(não necessariamente figurativa). Tais técnicas são empregadas:

(i) na escolha dos temas das obras,
(ii) nas técnicas e nos instrumentos utilizados na criação,
(iii) nas formas de composição (enquadramento, perspectiva, ou ausência de tais componentes),
(iv) na releitura e na apropriação criativa das tradições e movimentos anteriores e
(v na configuração e constituição das imagens.

Dependendo do modo como cada um dos componentes acima seja caracterizado, um tipo 
diferente de estilo é gerado. A adoção de um estilo gera obras com características bem defini-
das, reconhecíeis, e que permite, ao menos em princípio, a identificação do autor ou da escola 
em questão. Em particular, o desenvolvimento de um estilo normalmente envolve uma reinter-
pretação e uma reinvenção de certas tradições anteriores. Nesse sentido, a adoção de um estilo 
pode trazer significativas inovações.

Para ilustrar esse esquema conceitual, considerarei algumas obras das artes visuais ociden-
tais, em particular a pintura. Cada obra representa uma seleção diferente dos componentes que 
caracterizam um estilo.

Quando Jan van Eyck pintou, em 1434, o “Retrato dos Arnolfini”, o tema escolhido foi a ce-
lebração do casamento dos noivos, e o cão, aos pés do casal indicava, de acordo com as conven-
ções iconográficas do Séc. XV, a fidelidade entre eles. Quanto à técnica, o cuidadoso uso da pers-
pectiva torna o retrato dos Arnolfini um interessante exemplo das possibilidades pictóricas que 
se abriram naquele século, viabilizando a busca da representação do mundo visível tal como ex-
perienciado. Mas não foi apenas o emprego das técnicas de perspectiva que contribuíram para a 
riqueza visual do retrato dos Arnolfini. Também de extrema importância foram os instrumentos 
utilizados: com o emprego da tinta a óleo, van Eyck obteve texturas e uma riqueza de detalhes 
que não se conseguia atingir com tinta à base de ovos, pois esta secava demasiadamente rápido 
e não havia tempo de introduzir as sutilezas e as variações que se tornariam possíveis somen-
te com o emprego da tinta a óleo. O virtuosismo técnico de van Eyck se mostra, em particular, 
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com a representação de um espelho colocado na parede do fundo do quarto, no qual se encon-
tram refletidos as costas dos noivos e o resto do quarto, sob o ponto de vista dos noivos e não 
sob o daqueles que observam o quadro de frente.

A forma de composição do quadro, nesse caso, emprega as características usuais de enquadra-
mento, e, como parte da configuração do conteúdo do mesmo, a disposição da imagem do casal 
sobre a superfície da tela é também bastante usual: ambos são representados de frente com os 
rostos direcionados ao observador do quadro. Há também uma releitura da tradição anterior na 
medida em que se busca capturar os detalhes do mundo visível em suas nuances e riqueza de de-
talhes. A imagem resultante é configurada a partir das escolhas estilísticas feitas anteriormente, o 
que gera uma imagem com uma fenomenologia bastante distintiva e que permite aos observa-
dores reconhecerem, entre outras características, os componentes particulares do traço, das co-
res e da textura das imagens produzidas por van Eyck.

Contraste o retrato dos Arnolfini com um outro retrato: “As Meninas”, pintado por Diego 
Velásquez em 1656. Ele aborda um tema relacionado, mas distinto daquele: um autorretrato que 
captura um momento na composição de um retrato de um célebre casal, o rei Felipe IV da Es-
panha e sua esposa Mariana da Áustria, ambos representados no reflexo do espelho situado no 
centro do quadro e no fundo da sala do palácio na qual ocorre a cena representada no quadro. 
Quanto às técnicas e instrumentos, Velásquez emprega recursos de composição análogos àqueles 
adotados por van Eyck, com o uso, em particular, da tinta a óleo e da perspectiva. Por outro lado, 
a forma da composição constitui um dos aspectos mais inovadores da obra, já que é justamente a 
combinação de um autorretrato de Velásquez com a posição do reflexo do monarca na superfí-
cie do quadro, juntamente com o próprio quadro que o pintor é representado como pintando 
que tornam a miríade de reflexos que compõem a obra algo particularmente novo.

Apresentando uma interessante reflexão sobre a natureza da representação pictórica, a obra 
de Velásquez, comparada com a de van Eyck, apresenta uma interessante apropriação criativa da 
tradição: talvez os elementos mais importantes da composição (o rei e sua esposa) não se encon-
trem representados diretamente no quadro. Indiretamente, todavia, ambos se encontram dupla-
mente presentes: no reflexo no espelho colocado no fundo da sala e na própria tela que Velásquez, 
tal como representado no quadro, está a pintar, cuja superfície, todavia, não se encontra visível 
ao observador do quadro, mas que, indiretamente, representa o casal. Com sua tela Velásquez 
busca representar o que não é visível ao observador do quadro. Desse modo, a configuração da 
imagem não apenas reflete as características do que é visível na superfície da tela, como também 
busca capturar algo mais elusivo: a sugestão do que é representado não por meio de uma simila-
ridade visual entre os objetos do mundo e o que se encontra na superfície da tela, mas por aqui-
lo que é sugerido pela estrutura da composição (a imensa tela na frente do pintor, que observa 
atentamente o observador do quadro, o fato de o espelho que reflete o rei e sua esposa também 
ele se encontrar representado no centro do quadro).2

Vale a pena também comparar o quadro de Velásquez com a série de pinturas, “Interpretação 

2 Uma análise fascinante dessa obra de Velásquez foi apresentada por Michel Foucault no primeiro capítulo 
de As Palavras e as Coisas (Foucault, [1966], 1981).
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de ‘As Meninas’”, realizada por Pablo Picasso em 1957. Nesses quadros, o pintor cubista reinter-
preta a tradição de representação clássica empregada por Velásquez, alterando de maneira deci-
siva a forma de composição de modo a produzir uma releitura de “As Meninas” num estilo de-
cididamente cubista. Anos depois, o fotógrafo Joel-Peter Witkin revisitará o tema capturando, 
em “As Meninas (Auto Retrato)”, um instante em seu ateliê, onde a figura central da fotografia é 
agora o próprio artista, imerso entre obras que remontam à iconografia de Picasso e à compo-
sição da pintura de Velásquez. A variação nas técnicas e instrumentos (com o uso da fotografia) 
bem como nas formas de composição (com o arranjo cuidadoso dos objetos na frente da câma-
ra) leva a uma sugestiva releitura da tradição.

Como um último exemplo, considere o célebre quadro de Michelangelo Caravaggio, “Narci-
so” (1597 – 1599), no qual se encontra a figura do jovem admirando sua própria imagem refletida 
na superfície da água. Compare esta obra com a releitura da mesma apresentada, em 2006, por 
Vik Muniz, em “Narciso, após Caravaggio”, como parte da série “Quadros do Lixo”. Ao alterar 
as técnicas e instrumentos, selecionando de modo cuidadoso objetos encontrados no lixo e dis-
pondo-os criteriosamente no chão de tal forma que, visto de cima, o resultado seja uma réplica 
do quadro de Caravaggio, tem-se não apenas uma irônica releitura da tradição de pintura clássi-
ca, mas também uma nova forma de configuração e constituição da imagem gerada pela obra de 
Caravaggio. O fato de essas imagens serem agora compostas por objetos do lixo e não mais por 
tinta não deve ser minimizado.

3 — O conceito (ou esquema conceitual) de estilo nas ciências
Não apenas nas artes, mas também nas ciências o conceito de estilo desempenha um papel 

importante. Um estilo nas ciências, que chamarei de estilo de raciocínio científico, consiste numa 
forma de investigação que determina:

(i) os tipos de questões a serem levantadas,
(ii) as técnicas e os procedimentos para respondê-las,
(iii) os padrões de inferência admitidos (argumentos dedutivos, indutivos, abdutivos, estatísti-
cos, analógicos etc.),
(iv) os recursos heurísticos adotados para a resolução de problemas, e
(v) as formas de constituição de objetos em certa área do conhecimento.

Nessa concepção, um estilo é algo partilhado por um grupo de pesquisadores e que caracte-
riza uma forma de investigação em determinada área do conhecimento.Não se trata, portanto, 
de algo a ser atribuído a um pesquisador individual.

Considere, por exemplo, um estilo, comum nas ciências contemporâneas, segundo o qual os 
tipos de questões a serem levantadas em certo domínio são justamente aquelas que podem ser 
examinadas por determinados instrumentos científicos. (Chamo esse estilo de raciocínio de es-
tilo instrumental.) Quando George Palade (1955) empregou um microscópio de transmissão ele-
trônica para estudar a estrutura e a função dos componentes das células, levando à descoberta 
dos ribossomos, as técnicas e procedimentos empregados para tanto foram precisamente aque-
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les do microscópio em apreço. O mesmo se aplica quanto aos recursos heurísticos e às formas 
de constituição de objetos: ambos se encontram determinados, em grade medida, pelo tipo de 
instrumento empregado (nesse caso, o microscópio eletrônico).

Note a diferença entre esse estilo e o estilo experimental, no qual o uso de instrumentos se 
encontra subordinado à estabilização de certos fenômenos, estudados no contexto de experi-
mentos particulares. Tais fenômenos podem envolver a formação de cristais de dNA com formas 
geométricas regulares (Ding et al., 2004) ou a construção de um fio capaz de transmitir energia 
com a grossura de uma única molécula (Bumm et al., 1996). No caso do estilo experimental, as 
técnicas e os procedimentos empregados são aqueles determinados pelos fenômenos em ques-
tão e não primariamente pelo que for permitido pelos instrumentos relevantes. (Evidentemen-
te, os instrumentos científicos desempenham também um papel crucial no estilo experimental, 
mas são empregados a serviço dos experimentos e não vice versa.)

Tais como formulados nesse trabalho, há similaridades significativas, bem como algumas di-
ferenças, entre os conceitos de estilo nas artes e nas ciências. O quadro seguinte apresenta uma 
comparação entre os mesmos:

Ainda que haja diferenças importantes entre estilos nas artes e nas ciências, as considerações 
acima sugerem que, em certo nível de descrição, as semelhanças são igualmente significativas. 
Em ambos os casos, dispor de um estilo consiste em possuir certo modo de formular e abordar 
questões e temas nos respectivos domínios, quer se trate de questões científicas ou artísticas.

Mas qual é a importância de se compararem os estilos nas ciências e nas artes? Há diversas 
razões para tanto. Ao buscarmos compreender como esses estilos se alteram ao longo da his-
tória, podemos compreender aspectos significativos das ciências, das artes e das relações entre 
elas, além de dispormos de ferramentas importantes para a avaliação objetiva das práticas cien-
tíficas e artísticas: em que medida realizam adequadamente (ou não) a visão subjacente ao esti-
lo a que pertencem.

ciênciaS arteS (pintura)

(i) Tipo de questões (i) Escolha de temas

(ii) Técnicas e procedimentos (ii) Técnicas e instrumentos

(iii) Padrões de inferência (iii) Formas de composição

(iv) Recursos heurísticos (iv) Releitura e apropriação criativa da tradição

(v) Formas de constituição dos objetos (v) Configuração e constituição da imagem
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4 — Comparações: uma variedade de estilos?
4.1 — Estilos de Pensamento e Estilos de Raciocínio Científico 

Como observei acima, Crombie (1994) identificou seis estilos de pensamento científico.3 
Apesar da variedade de conceitos de estilo, argumentarei que há um esquema conceitual que 
captura o que há de comum entre eles. Eis os estilos de Crombie:

(a) O estilo dedutivo trata de um procedimento de postulação e derivação a partir de primei-
ros princípios exemplificado pelas ciências matemáticas da Grécia antiga.
(b) O estilo experimental envolve o uso de experimentos para controlar o que é postulado e 
para observar e medir os fenômenos.
(c) O estilo hipotético trata do emprego de hipóteses na construção e avaliação de modelos e 
no uso de analogias.
(d) O estilo taxonômico envolve a busca de classificações para organizar, ordenar e comparar 
os fenômenos relativos a grupos ou populações.
(e) O estilo estatístico aborda a análise estatística das regularidades encontradas nas populações 
ou nos grupos de indivíduos, com o emprego, em particular, do cálculo de probabilidades.
(f ) O estilo evolucionário aborda formas de conceber o exame da origem de entidades tão dís-
pares como espécies e línguas, permitindo a identificação de elementos em comum no modo 
como tais entidades se desenvolvem.

Por que o estilo de pensamento científico de Crombie é um estilo? Crombie não elabora uma 
proposta sobre as condições de individuação de um estilo: quando estilos são os mesmos, quando 
se alteram. Ele simplesmente apresenta os seis estilos mencionados acima e examina, em extre-
mo detalhe, o desenvolvimento histórico de cada um deles. Não há uma reflexão teórica siste-
mática sobre o que constitui e configura um estilo (o que torna determinado estilo o estilo que é 
em vez de outro). A concepção de estilo apresentada acima (estilo de raciocínio científico) pare-
ce-me ser capaz de resolver esse problema, como irei sugerir no que se segue.

Minha proposta é que os estilos de pensamento científico (de Crombie) são estilos de raciocí-
nio científico (na acepção discutida acima). Os estilos de pensamento apresentam configurações 
particulares dos componentes que caracterizam um estilo de raciocínio. Nesse sentido, os esti-
los de Crombie são estilos por responderem a cada um dos componentes que caracterizam es-
tilos particulares de raciocínio que, por sua vez, tal como os de Crombie, são formas de inves-
tigação nas ciências.

O estilo dedutivo consiste numa forma de investigação que: (i) examina o que se segue de pri-
meiros princípios ou postulados (tipo de questão); (ii) emprega definições e provas matemáticas 
para estabelecer os resultados (técnicas e procedimentos); (iii) adota a lógica dedutiva clássica como 
padrão de inferência; (iv) utiliza diagramas como recursos heurísticos; e (v) constitui objetos por meio 
da identificação de suas propriedades a partir de postulados e da derivação de resultados acer-
ca dos mesmos.

3 Para discussões adicionais, veja-se também Hacking, 2002, capítulos 11 e 12, e Kwa, 2011.
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O estilo experimental consiste numa forma de investigação que: (i) busca controlar o que é pos-
tulado, e observar e medir os fenômenos (tipo de questão); (ii) emprega experimentos para im-
plementar e determinar os resultados (técnicas e procedimentos); (iii) adota a lógica dedutiva clás-
sica e princípios indutivos como padrões de inferência (segundo a reconstrução de Crombie); (iv) 
utiliza diagramas, planos de experimento, instrumentos e, em alguns casos, hipóteses auxiliares 
como recursos heurísticos; (v) constitui objetos por meio da identificação de suas propriedades ex-
perimentais e da obtenção empírica de resultados a seu respeito.

O estilo hipotético consiste numa forma de investigação que: (i) busca a construção e avaliação 
de modelos (tipo de questão); (ii) emprega hipóteses para articular e expressar as relações entre 
os objetos e as grandezas em exame (técnicas e procedimentos); (iii) adota a lógica dedutiva clássi-
ca e princípios indutivos como padrões de inferência (segundo a proposta de Crombie); (iv) utili-
za analogias, diagramas e considerações teóricas como recursos heurísticos; (v) constitui objetos por 
meio da especificação de propriedades segundo as hipóteses em apreço.

O estilo taxonômico consiste numa forma de investigação que: (i) busca organizar, ordenar e 
comparar os fenômenos que envolvam grupos ou populações (tipo de questão); (ii) emprega classi-
ficações como recursos de organização do domínio em apreço (técnicas e procedimentos); (iii) adota 
a lógica dedutiva clássica e princípios indutivos como padrões de inferência (segundo a reconstru-
ção de Crombie); (iv) utiliza analogias e considerações teóricas como recursos heurísticos; (v) cons-
titui objetos por meio da determinação de suas propriedades segundo as classificações em questão.

O estilo estatístico consiste numa forma de investigação que: (i) busca analisar regularidades 
encontradas nas populações ou nos grupos de indivíduos (tipo de questão); (ii) emprega técnicas 
estatísticas e o cálculo de probabilidades como recursos de análise (técnicas e procedimentos); (iii) 
adota a lógica dedutiva clássica e princípios indutivos como padrões de inferência (segundo a re-
construção de Crombie); (iv) utiliza agregação como recursos heurísticos; (v) constitui objetos por 
meio do exame de suas características estatísticas.

O estilo evolucionário consiste numa forma de investigação que: (i) busca examinar a origem das 
espécies e das línguas, identificando elementos em comum entre elas (tipo de questão); (ii) empre-
ga argumentos evolucionários como recursos de análise (técnicas e procedimentos); (iii) adota a ló-
gica dedutiva clássica e princípios indutivos como padrões de inferência (segundo a reconstrução 
de Crombie); (iv) utiliza analogias e, mais recentemente, simulações como recursos heurísticos; (v) 
constitui objetos por meio do exame de suas características evolucionárias.

Essas considerações sugerem uma forma de se compreender em que sentido os estilos de 
pensamento científico examinados por Crombie de fato proporcionam estilos: em cada caso, os 
cinco itens que caracterizam um estilo de raciocínio são caracterizados por componentes espe-
cíficos, formando, desse modo, um estilo particular.

4.2. Estilo Numa Obra Científica e Estilo de Raciocínio Científico. 
Gilles Gaston Granger apresentou uma outra concepção de estilo que enfatiza o papel de um 

estilo numa obra científica (Granger, [1968], 1974, e Granger, 1995). No seu entender, há quatro 
principais variáveis estilísticas num trabalho científico:
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(1) A escolha dos tipos de problemas considerados pelo cientista dentro do campo em que 
ele trabalha.
(2) Princípios muito gerais, tácitos, de apreensão de objetos nesse campo.
(3) O nível de rigor a que ele visa ou ao qual ele se atém.
(4) O papel do instrumental formal que utiliza e a escolha desse instrumental (Granger, 1995, 
p. 19).

Diferentemente de Crombie, Granger ao menos apresenta uma caracterização geral do que 
constitui o estilo, ao menos no contexto de uma obra científica.

Como exemplo de estilos distintos, Granger considera a mecânica quântica matricial e a on-
dulatória, salientando as diferenças nos quadros teóricos matemáticos associados a cada uma 
delas: o cálculo de matrizes, por um lado, e uma “função de onda”, por outro. No entender de 
Granger, o estilo ondulatório, proposto por de Broglie e Schrödinger, “autoriza uma analogia 
direta com a mecânica clássica de ondas, o objeto principal da teoria tornando-se uma ‘função 
de onda’ cujos parâmetros determinam as grandezas dos valores observáveis” (Granger, 1995, p. 
29). Por outro lado, segundo Granger:

O estilo matricial da mecânica quântica, introduzido a partir de 1925 por Heisenberg e desenvolvi-
do por Jordan, Dirac e Pauli, possui dois traços característicos. Um deles diz respeito ao emprego 
da ferramenta matemática, o cálculo matricial; o outro, diz antes respeito à maneira de considerar o 
objeto: enquanto a mecânica ondulatória relaciona a evolução temporal às ondas Ψ, a mecânica ma-
tricial relaciona essa evolução à representação dos operadores que determinam os valores de obser-
váveis (Granger, 1995, pp. 29 – 30).

Uma das principais motivações de Heisenberg para desenvolver a mecânica matricial, como 
ele mesmo observa, consiste em: “romper com os conceitos cinemáticos e mecânicos usuais e 
substituí-los por relações entre números concretos e experimentalmente determináveis” (Hei-
senberg, 1983, p. 62; citado por Granger, 1995, p. 30). Nesse sentido, a proposta de Heisenberg é 
mais radical do que a de Schrödinger. Por outro lado, como veremos, a proposta de Schrödinger 
também é radical no que diz respeito à questão da identidade das partículas quânticas.

As conclusões de Granger são claras:

Foi possível constatar que um dos traços de estilo mais marcantes e de maior consequência era a es-
colha de uma certa ferramenta matemática. Mas a matemática não é somente uma linguagem. Ela 
envolve o tipo de constituição de objetos de uma ciência empírica. O modo de expressão e de trans-
crição dos fenômenos efetivamente experienciados nos objetos virtuais dos quais uma ciência trata 
diretamente sem dúvida diz respeito à comunicação desse conhecimento; mas, mais profundamen-
te, contribui a definir os meios escolhidos para o acesso a esse saber. Assim [...], os traços de estilo 
que aí se manifestam são parte inerente dos projetos efetivos de uma redução inteligível da experi-
ência (Granger, 1995, p. 33).

Como salienta Granger, a escolha do ferramental matemático e a contribuição desse ferra-
mental na constituição dos objetos estudados em determinado campo científico são característi-
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cas centrais para a determinação de um estilo. Examinarei esta última observação.
Embora Granger não discuta, nesse contexto, o seguinte aspecto, tanto Heisenberg como 

Schrödinger observaram a necessidade trazida pela mecânica quântica (não relativista) de alte-
rar a lógica clássica e a concepção usual de objetos, já que partículas quânticas parecem não pos-
suir condições de identidade parecidas com as dos objetos da física clássica. A teoria clássica de 
conjuntos pressupõe a identidade dos objetos que formam qualquer conjunto, dado o axioma da 
extensionalidade: dois conjuntos são idênticos se, e somente se, tiverem os mesmos elementos. 
Desse modo, a identidade dos elementos de um conjunto é pressuposta na própria formulação 
do axioma. Disso se segue que se constituirmos partículas quânticas em termos dos recursos da 
teoria clássica de conjuntos, seríamos obrigados a atribuir identidade a tais partículas, violando 
assim a forma como a própria teoria quântica, nas formulações de Heisenberg e Schrödinger, as 
caracteriza (French e Krause, 2006). Tanto Heisenberg quanto Schröndinger notaram explicita-
mente os limites impostos pelo ferramental matemático clássico por eles empregados. A abor-
dagem que adotaram exigia uma revisão desse próprio ferramental.

Note, todavia, que a questão da recusa do emprego do ferramental matemático da teoria clás-
sica de conjuntos não é uma questão de estilo, mas uma questão teórica ligada à formulação da 
própria mecânica quântica (não-relativista). É importante notar que questões de estilo não de-
vem depender do conteúdo particular de determinadas teorias. Do contrário, a mudança de te-
orias levaria imediatamente à mudança de estilo, tornando a noção de estilo incapaz de ser em-
pregada para examinar a continuidade ao longo de mudanças teóricas.

A proposta de Granger oferece uma caracterização de estilo de raciocínio científico por abor-
dar as principais características que caracterizam tal estilo. Relembrando a concepção de Granger:

(1) A escolha dos tipos de problemas considerados por cientistas dentro de certo domínio de 
investigação constitui a identificação dos tipos de questões de determinado estilo de raciocínio.
(2) Os princípios muito gerais, tácitos, de apreensão de objetos no domínio em questão es-
tão ligados às formas de constituição de objetos de um estilo de raciocínio. É importante, toda-
via, que tal apreensão não seja dependente de teorias particulares para assegurar a indepen-
dência teórica dos estilos.
(3) O nível de rigor a que certo estilo visa corresponde às técnicas e procedimentos para estabe-
lecer resultados de certo estilo. Cumpre notar, contudo, que o nível de rigor não desempenha 
nenhum papel nos casos considerados por Granger nas ciências. Isso levanta a questão acerca da 
relevância desse componente.
(4) O papel do instrumental formal que certo estilo utiliza e a escolha desse instrumental es-
tão ligados aos padrões de inferência admitidos pelo estilo de raciocínio em questão. Entretan-
to, padrões de inferência são elementos mais gerais do que o “instrumental formal” a que 
Granger se refere. Nesse sentido, eles parecem mais apropriados.

O que fica faltando para caracterizar a proposta de Granger como uma concepção de estilo 
de raciocínio, além dos pontos já indicados, consiste na consideração explícita dos recursos heu-
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rísticos empregados (analogias, diagramas etc.). Mas não é difícil, todavia, encontrar esse compo-
nente nos exemplos oferecidos por Granger. Ele observa a analogia estabelecida por de Broglie 
e Schrödinger entre a mecânica clássica e a mecânica ondulatória:

A ideia de de Broglie é que, do mesmo modo que a óptica geométrica é uma aproximação clássica 
da óptica ondulatória, a mecânica clássica é uma aproximação da mecânica ondulatória, a única vá-
lida no nível atômico.
É prolongando a analogia nesse estilo que Schrödinger estabelece a equação da evolução da onda ψ 
de um corpúsculo (Granger, 1995, pp. 27 – 28).

Ao enfatizar a analogia entre a mecânica clássica e a ondulatória, um recurso heurístico im-
portante desse estilo é identificado.

Parece-me importante, todavia, identificar explicitamente os recursos heurísticos como um 
componente de um estilo, dado o papel crucial que desempenham na argumentação e descober-
ta científicas e na configuração das formas de investigação em diversos domínios. Além disso, 
a identificação da diferença entre a mecânica ondulatória e a matricial como uma diferença de 
estilo revela-se problemática, já que se trata de uma diferença de formulação de teorias e não de 
algo mais amplo, que englobe múltiplas teorias, como se esperaria no caso de diferenças entre 
estilos. Como observado acima, a identificação da variação de teorias com a mudança de estilos 
limita a relevância da noção de estilo para o exame da continuidade (de estilos) ao longo da mu-
dança de teorias nas ciências.

No final, tal como no caso dos estilos de pensamento científico de Crombie, o estilo numa 
obra científica formulado por Granger deve ser examinado criticamente, empregando-se o es-
quema conceitual oferecido pelos estilos de raciocínio científico discutidos acima.

4.3. Paradigmas, Programas de Pesquisa e Estilos de Raciocínio Científico. 
Há propostas em filosofia da ciência que sugerem que a unidade de análise e avaliação da prá-

tica científica não é a teoria, mas complexos mais amplos, como paradigmas kuhnianos (Kuhn, 
1970) e os programas de pesquisa lakatosianos (Lakatos, 1978). Seriam os paradigmas e os pro-
gramas de pesquisa estilos de raciocínio científico? Penso que não.

Os paradigmas podem ser grosseiramente caracterizados em termos de três componentes: ob-
jetivos, métodos e teorias. Em particular, teorias científicas são componentes que individualizam 
um paradigma específico. Isso significa que a mudança de teorias pode acarretar, em muitos ca-
sos, a mudança de paradigmas, introduzindo descontinuidades mais radicais do que é necessário 
para uma descrição da prática científica. Não há dúvida de que a mecânica quântica introduz di-
ferenças importantes com relação à mecânica clássica. Apesar disso, há continuidades importan-
tes entre essas teorias, enfatizadas por Dirac e sobretudo por Bohr que salientou o modo como, 
no seu entender, a formulação da mecânica quântica somente é possível com base na mecânica 
clássica. Há, de fato, relações estruturais bastante gerais entre ambas as teorias (Bokulich 2008).

Em contraste, tal como concebidos neste artigo, estilos de raciocínio são independentes de 
teorias: não são caracterizados pelas mesmas nem dependem delas para serem formulados. Des-
se modo, a mudança de teorias não necessariamente acarreta a mudança de estilos e o emprego 
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destes permite identificar continuidades mais amplas nas ciências. Por exemplo, um estilo expe-
rimental é capaz de acomodar as relações estruturais entre a mecânica clássica e a quântica, ainda 
que reconheça as diferenças entre as mesmas. Assim, por incorporarem teorias e serem indivi-
duados a partir delas, os paradigmas não são estilos de raciocínio, mas implementações especí-
ficas de um domínio particular das ciências. Os paradigmas podem pressupor ou, em alguns ca-
sos, articular certo estilo de raciocínio científico, mas não devem ser identificados com o mesmo.

Da mesma forma, os programas de pesquisa lakatosianos (Lakatos, 1978) não são estilos de 
raciocínio científico. Tais programas são caracterizados em termos de teorias particulares: algu-
mas no núcleo do programa (os princípios que caracterizam o mesmo), outras em sua heurística 
positiva (as séries de teorias empregadas ao longo do desenvolvimento do programa de pesqui-
sa). Em particular, as teorias do núcleo de um programa são necessárias para caracterizá-lo, isto 
é, a mudança delas leva à formação de um novo programa de pesquisa.

Todavia, esse aspecto da proposta de Lakatos também introduz uma descontinuidade nem 
sempre justificada na descrição das práticas científicas. Mudanças de teorias, mesmo as do nú-
cleo, nem sempre produzem as descontinuidades exigidas pelos programas de pesquisa. Apesar 
das inegáveis diferenças teóricas entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, há uma maior 
continuidade entre elas, quanto a relações estruturais gerais, do que a formulação das mesmas 
em termos de programas de pesquisa reconhece. Essas relações, como observei, podem ser aco-
modadas sem dificuldades como parte de um estilo experimental. Desse modo, programas de 
pesquisa também não constituem estilos de raciocínio: são implementações de domínios parti-
culares de investigação científica. Tais como paradigmas, esses programas podem assumir ou, 
em certos casos, desenvolver estilos particulares de raciocínio, mas seria equivocado identificá-
-los com estes últimos.

5 — Conclusão
Sugeri que há uma forma unificada de caracterizar o conceito (ou melhor, o esquema concei-

tual) de estilo no qual tanto as artes (em particular, a pintura) como as ciências partilham de um 
conceito (de um esquema conceitual) bastante similar.

Essa caracterização possui também a virtude de explicar em que sentido propostas sobre o 
conceito de estilo nas ciências, como as de Crombie e de Granger, de fato proporcionam uma 
noção de estilo. No caso de Crombie, não há uma caracterização geral do conceito de estilo, ape-
nas a identificação de estilos particulares. A proposta aqui apresentada parece resolver esse pro-
blema, identificando as condições de individuação dos estilos em questão.

No caso de Granger, há uma caracterização explícita do conceito de estilo. A proposta aqui 
sugerida fornece recursos para aprimorá-la, fazendo notar, em particular, o papel heurístico que 
a adoção de um estilo desempenha nas ciências, além da necessidade de identificar os padrões 
de inferência e as técnicas e procedimentos para estabelecer resultados. Além disso, indiquei 
também a inadequação de se identificarem mudanças teóricas com alterações de estilo de racio-
cínio. Finalmente, em decorrência deste última observação, sugeri brevemente algumas razões 
pelas quais paradigmas e programas de pesquisa não devem ser identificados com estilos de ra-
ciocínio científico, embora possam pressupor tais estilos.
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