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Estruturalismo e descritivismo:  
reflexões acerca das redes conceituais nas ciências 

Sofia Inês Albornoz Stein * 
1 PONTO DE PARTIDA  

Partimos da posição de que filosofia ainda tem a contribuir para a discussão acerca das ‘estruturas’ e dos ‘objetos’ científicos esclarecendo justamente em que consistem, de um ponto de vista meta-científico, essas estruturas e objetos, que classificação pode ser feita deles e quais as propriedades gerais atribuíveis a eles. Também pode auxiliar no esclarecimento da evolução científica e da inovação conceitual e referencial no interior das ciências.  No descritivismo clássico, a descrição resgata propriedades dos objetos e das relações entre eles, apontando, desta forma, a eles. Um descritivista pode ou não afirmar a realidade metafísica dos objetos descritos, ou das propriedades, ou das relações. Um estruturalista, por sua vez, igualmente constata a presença de redes conceituais, que atribuem predicados a termos singulares, porém as subestruturas empíricas, que se adequam a situações aparentes são subdeterminadas. Podemos, segundo o estruturalista (cf. van Frassen), adequar mais de uma subestrutura empírica a uma mesma situação. Van Fraassen afirma que “quando Newton reivindica a adequação empírica para sua teoria, ele está dizendo que essa teoria possui algum modelo tal que todas as aparências reais são identificáveis com (isomórficas a) movimentos em tal modelo” (van Frassen, 2007a, p. 90). Para alcançar algumas conclusões da constituição de conceitos científicos e da natureza desses conceitos, utilizaremos a análise elaborada por van Fraassen sobre as redes conceituais nas ciências, contraposta a outras posições filosóficas que nos auxiliam a esclarecer o papel das descrições na apresentação de objetos científicos e a dispensabilidade ou não de referência direta a objetos. A partir do confronto do estruturalismo de van Fraassen com as perspectivas empiristas de Russell, Carnap, e a perspectiva interiorista de Putnam, pretende-se alcançar algumas conclusões acerca da possibilidade de sustentar uma posição estruturalista que não dependa da afirmação de existência de objetos científicos, ou seja, que afirme que o discurso da ciência é um discurso sobre estruturas que ‘apanham’ fenômenos e não propriamente ‘objetos’. Parte da filosofia ainda está preocupada com a questão dos objetos científicos e de sua realidade. Logo, apesar das críticas que possam ser feitas à continuidade de um discurso filosófico acerca dos objetos científicos, de quais são, considera-se ainda relevante a discussão sobre o que eles são, como se transformam ou são simplesmente substituídos e qual o grau de realidade que lhes podemos atribuir desde um ponto de vista meta-científico.  
2 RUSSELL E CARNAP: FENOMENALISMO E DESCRITIVISMO 

O principal representante da corrente descritivista contemporânea é, com certeza, Bertrand Russell. Seu descritivismo funda-se em um empirismo ainda bastante clássico, no qual podemos ostentar dados dos sentidos, porém o restante dos objetos apenas podemos descrever. Os dados provenientes dos 
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sentidos são, segundo Russell (1969), evidentes – não necessitam ser derivados de outros dados, são primitivos –, apesar de não ser propriamente possível fazer a seleção exata de quais os dados sensoriais primitivos e quais os dados cognitivos derivados dos primeiros. Entretanto, mesmo sendo a seleção dos dados primitivos perpassada de dificuldade, a análise filosófica deve fazer a distinção entre dados primitivos e dados derivados e deve procurar esclarecer a relação lógica entre ambos. Esses fatos dos sentidos só podem ser os ‘meus dados dos sentidos’ (sense-data), já que só se pode, em princípio, ter um alto grau de certeza sobre aquilo que se sente e não sobre o que outras pessoas sentem.  Assim como Russell (1969), Carnap irá partir, no Aufbau (1966), daquilo que considera epistemologicamente o primeiro e o mais certo a ser conhecido. Porém, Carnap não irá iniciar com dados sensoriais e sim com ‘vivências’. Só por meio de uma ‘quase-análise’ dessas vivências é que, no 
Aufbau, são ‘construídos’ os dados sensoriais. É tendo como base, portanto, essas vivências que Carnap reconstrói o ‘meu mundo’, o ‘mundo físico’, o ‘mundo do outro’ e o ‘mundo intersubjetivo’. Todos esses ‘mundos’ são ‘mundos’ para um eu que, simultaneamente à experiência, descreve esta experiência. O mundo é resultado de uma rede conceitual, formada por predicações acerca daquilo que primeiramente pode ser vivenciado pelo eu. O eu não é transcendental, pois o próprio ‘eu’ é o resultado de predicações feitas a partir de vivências1. O fundamento do conhecimento, das redes de predicações, são as vivências. São essas que ‘ostentamos’ e acerca das quais primeiramente predicamos. Tanto a análise de Russell (1969) como a de Carnap (1966) procuram reduzir os objetos físicos a sensações, e, no caso de Carnap, as sensações, por sua vez, a vivências. Para tanto, necessitam distinguir entre as diferentes sensações provenientes de cada um dos cinco sentidos e mostrar as correlações existentes entre elas. Esse tipo de análise é chamada de fenomenalista, pois visa reconstruir objetos físicos a partir daqueles aspectos sensíveis que se apresentam ao sujeito de forma menos mediada possível, isto é, a partir dos ‘fenômenos’, daquele material sensível ainda não trabalhado pelo pensamento. A linguagem, portanto, usada tanto por Russell quanto por Carnap, é a linguagem fenomenalista. Esse é o ponto de partida para a construção do mundo empírico. Só quando se fala de fenômenos, fala-se de algo com um grau de certeza elevado. Os enunciados em linguagem fisicalista ou do senso comum só são verificáveis porque remetem a dados sensoriais. Podemos ver o descritivismo como derivado deste fenomenalismo, ou seja, o que nos aparece são aspectos das coisas sensíveis, e é a partir da descrição dos múltiplos aspectos que ‘construímos’ o que chamamos os objetos do conhecimento. Um dos problemas em afirmar que podemos construir o mundo, objetos físicos e mentes, a partir dos dados sensoriais, a partir de nossas experiências subjetivas, é o fato de não podermos fazer experiências sensoriais de, por exemplo, um objeto físico o tempo todo. É impossível ficarmos olhando a Lua ininterruptamente para sabermos o que é a Lua ou se a Lua que vemos hoje é a mesma de amanhã, ou seja, como é ‘totalmente’ a Lua, em todos os seus aspectos espaciotemporais. Por isso, não basta – para construirmos os objetos a partir de dados sensoriais – fazermos algumas experiências de determinados objetos. Temos, além disso, de ‘preencher’ os vazios que ficam entre uma observação e outra, uma sensação e outra. Essa é, também, a saída proposta por Carnap no Aufbau. Carnap explica o ‘preenchimento’ dos espaços de experiência vazios por meio de um processo que ele chama de ‘acréscimo por analogia’ (Carnap, 1966, §135). Russell e Carnap concordam, portanto, com relação à possibilidade de construirmos objetos acrescentando a esses certas posições espaciotemporais possíveis, que não experimentamos.  Apesar das posições empiristas de Russell e Carnap, a realidade exterior dos objetos é deduzida a partir da possibilidade de construção do conhecimento empírico desses objetos. Pragmaticamente, é mais razoável, mais frutífero, acreditar na existência de objetos físicos e de outras mentes, como nos 
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o único a permitir a reprodução da ‘ordem epistêmica’ dos objetos, além de apresentar uma ordem ‘lógico-constitucional’ 
possível destes. O ‘eu’ é derivado da predicação efetuada acerca das vivências do psíquico próprio. 
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mostra o senso comum e a ciência em geral. Por isso, Russell afirma não haver razões a favor da crença no mundo exterior, porém também não haver razões contra tal crença. Carnap, por sua vez, diria que a questão acerca do mundo exterior carece de sentido, pois não pode ser respondida nem afirmativa nem negativamente. A posição de Quine em relação à relatividade ontológica mostra muito claramente a encruzilhada em que desemboca o empirista ao conceder que objetos são ‘construídos’2. O fato de que objetos são construídos abre caminho para novas dúvidas acerca de sua realidade, não apenas acerca da sua existência independente de nossas sensações deles —dúvida já presente no empirismo clássico, como também acerca de sua realidade empírica, acerca da possibilidade de afirmar que as sensações ou impressões são o fundamento de nosso conhecimento dos objetos, já que elas não determinariam mais quais os objetos fariam parte de nossas teorias. Os objetos altamente teóricos da ciência contemporânea tornam central o questionamento acerca da dispensabilidade de um discurso sobre a percepção para explicar a construção de objetos na ciência natural (Stein, 2007; Quine, 1980). 
3 O ESTRUTURALISMO 

Na apresentação que Stegmüller faz da tradição estruturalista na filosofia da ciência (Stegmüller, 1987, p. 473), ele compara os projetos de Suppes e von Sneed aos projetos dos neo-empiristas, sob o comando de Carnap, de reconstruir racionalmente o discurso da ciência. A filosofia deveria proceder uma construção lógica interna de teorias, por meio da qual fosse possível esclarecer o uso da ‘base empírica’, das ‘super-estruturas teóricas’, assim como as relações existentes entre as próprias teorias. O estruturalismo, segundo Stegmüller, teria, no entanto, inovado em relação ao projeto neo-empirista em muitos sentidos. Uma das principais inovações do estruturalismo seria a de observar uma teoria científica como tendo uma estrutura matemática básica que pode ser explicitada na construção axiomática dela (Stegmüller, 1987, p. 475). Na formalização podem, por exemplo, serem usados predicados teóricos da moderna teoria dos conjuntos.  O exemplo oferecido por Stegmüller para ilustrar a descrição da posição estruturalista na filosofia da ciência é o da teoria de Arquimedes do equilíbrio (igualdade de peso): 
A Estática arquimediana é uma entidade, composta por um conjunto finito A de objetos, que se 
encontram em equilíbrio ao redor de um ponto de rotação, e por duas funções reais positivas d (distância 
do objeto do ponto de rotação) e g (peso do objeto). […] Entidades que satisfazem a todas as 
determinações [dessa teoria], às quais basta essa armação conceitual, são também chamadas possíveis ou potenciais modelos de teoria, pois em relação a elas a pergunta se são sistemas de equilíbrio arquimedianos 
é significativa. (Stegmüller, 1987, p. 475) 

Claro que essas entidades também devem respeitar a regra de ouro da estática: que a soma dos produtos d(ai) x g(ai) para os objetos ai de A, que estão de um lado do ponto de rotação seja sempre a mesma que a soma análoga para os objetos do ‘outro’ lado do ponto de rotação. Exemplos de objetos aos quais podemos aplicar a teoria seriam balanços de parques infantis ou balanças. Esses são possíveis ou potenciais modelos da mini-teoria. Note-se que o uso do termo ‘modelo’ difere do uso feito por van Fraassen (Stein, 2009). Para van Fraassen, uma teoria: (a) especifica uma família de estruturas, que são seus modelos; (b) especifica partes desses modelos (as sub-estruturas empíricas), que representam diretamente o fenômeno observável; (c) é empiricamente adequada se as aparências, estruturas descritas em relatos experimentais e medições, são isomórficas a sub-estruturas empíricas do modelo (van Fraassen, 2007a, p. 122). Segundo, portanto, van Fraassen, uma teoria não 
                                                      
2 No Aufbau de Carnap, encontramos tanto a expressão ‘construção’ (Aufbau) quanto a expressão ‘constituição’ (Konstitution). 

Uma diferença sutil que poderia ser estabelecida entre ambas seria a seguinte: construir significaria ‘elaborar algo a partir de certas partes mais simples’ e constituir significaria ‘mostrar de que partes um objeto é feito’, ‘reconduzir’ ou ‘reduzir’ um 
objeto complexo a partes mais simples. 



 

 607 

corresponde àquilo descrito pelos empiristas lógicos, ou seja, não corresponde ou não pode ser reconstruída por um conjunto de axiomas e um dicionário parcial que relacione o jargão teórico ao fenômeno observado que é relatado (ibid., p. 122). Além disso, Stegmüller não se incomoda em usar termos como ‘objetos’ ou ‘entidades’ em sua explicação de como estruturas se aplicam a modelos. Algo evitado explicitamente por van Fraassen: 
No modelo matemático apresentado pela teoria de Newton, os corpos estão localizados no Espaço 
Absoluto, no qual eles possuem movimentos reais ou absolutos. Mas, nesses modelos, podemos definir 
estruturas que se pretende que sejam representações exatas daquelas aparências, e que, como diz Newton, 
são identificáveis como diferenças entre movimentos verdadeiros. Essas estruturas, definidas em termos das relações relevantes entre localizações absolutas e tempos absolutos, que são partes apropriadas dos 
modelos de Newton, vou chamá-las de movimentos, emprestando o termo de Simon. [Mais adiante, vou 
utilizar a expressão mais geral, subestruturas empíricas.] (van Fraassen, 2007, pp. 90-91) 

O estruturalismo de van Fraassen não depende da afirmação de que a ciência postula entidades. A estrutura, no entanto, tem de ser suplementada por um conteúdo empírico para evitar o problema da indiscernibilidade de estruturas idênticas de eventos. Por meio do estruturalismo, van Fraassen quer impedir que o que afirmamos no passado seja considerado falso a partir da visão que temos hoje de objetos e suas propriedades. Sem a ‘estipulação de objetos’, apenas por meio de ‘descrições estruturais’ pode a evolução da ciência ser explicada ‘sem rupturas’. Van Fraassen sustenta a existência de um certo progresso ‘estrutural’ de teorias. Nesse progresso não haveria a necessidade, se pensamos em termos de adequação empírica, de considerar propriamente falso o que foi afirmado no passado e difere do que é acreditado hoje. 
4 A QUESTÃO ONTOLÓGICA 

Ao abordar a crítica de van Fraassen à ontologia enfrentamos um antigo problema filosófico: o que são objetos? Ou seja, justamente ao tentar banir a discussão ontológica, van Fraassen à traz novamente para o primeiro plano. Segundo Hilary Putnam, no terceiro capítulo de Razão, verdade e história, “Duas perspectivas filosóficas”: 
[...] em que objetos consiste o mundo? É uma pergunta que apenas faz sentido no interior de uma teoria da 
descrição. Muitos filósofos “interioristas”, embora não todos, sustentam além disso que existem várias teorias ou descrições do mundo “verdadeiras”. A “verdade”, numa visão interiorista, é um tipo de 
aceitabilidade racional (idealizada) – um tipo de coerência ideal das nossas crenças umas com as outras e 
com as nossas experiências tal como essas mesmas experiências estão representadas no nosso sistema de 
crenças – e não uma correspondência com “estados de coisas” independentes-da-mente ou independentes-do-discurso. (Putnam, 1992, pp. 77-78) 

Contrária a esta perspectiva interiorista é a perspectiva do realismo metafísico, exteriorista, que afirma que o mundo “consiste numa totalidade permanente de objetos independentes-da-mente” (1992, p.77). Esta última sustenta a correspondência entre palavras e objetos, entre linguagem e mundo, assumindo um tipo de, como Putnam a chama, “teoria mágica da referência” (ibidem, p.79). Porém, como mostram muitos exemplos da ciência, passando pelo uso de conceitos como o de “éter”, “flogisto”, entre outros, não há cadeia causal que garanta que os signos que usamos façam referência a um objeto exterior existente, nem tampouco que nossos signos, que representam conceitos, garantam a aplicação de um conceito a “todos objetos de uma mesma espécie”. As múltiplas reclassificações das partículas mínimas da matéria mostram a relatividade de nosso vocabulário em períodos variados da história da ciência. Essas reclassificações não dão prova de nossa incapacidade cognitiva, mas sim de que é possível utilizar cientificamente muitas classificações que se sobrepõem e, inclusive, excluem-se, sem com isso impedir o avanço científico. 
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A posição interiorista de Putnam afirma que os objetos não existem de forma independente de esquemas conceituais: “nós retalhamos o mundo em objetos quando introduzimos um ou outro esquema de descrição” (Putnam, 1992, p. 80). A controvérsia científica entre defensores da geração espontânea da vida e Pasteur pode ilustrar esta afirmação: o conceito de “início da vida” era usado pelos contendores sem que eles propriamente pudessem apontar para aquilo do qual falavam, sem que a referência deste conceito estivesse de antemão estabelecida. Era a relação do conceito com outros como ‘vácuo’, ‘ar esterilizado’, ‘germinação’, etc., que determinava as conclusões alcançadas. Eram os esquemas conceituais usados e a relativa aceitação mútua desses esquemas que permitia uma, mesmo que limitada, discussão científica, cuja decisão, como Collins & Pinch (2003, p. 115) o demonstram, não passou nem apenas por uma certa concordância no uso de termos nem apenas por observações cujas descrições utilizavam esses termos. Passou, sim, por decisões políticas e de poder próprias às controvérsias científicas.  Portanto, para Putnam, assim como para os internalistas, cuja posição descreve, entre eles Kant, sustentariam a possibilidade de adequação de esquemas conceituais a “estados de coisas” (situações), porém não a correspondência entre ambos. O interiorismo de Putnam não chega a ser radical. Há um duplo aspecto em nossa forma de conhecer e desenvolver teorias acerca do mundo. Por isso, afirma: 
Se, como sustento, os próprios “objetos” são tanto construídos como descobertos, tanto produtos da 
nossa invenção conceptual como do fator “objetivo” da experiência, o factor independente da nossa vontade, então claro que os objectos pertencem intrinsecamente a certas classificações; porque essas 
classificações são as ferramentas que usamos em primeiro lugar para construir uma versão do mundo com 
tais objectos (Putnam, 1992, p. 82). 

Poderíamos perguntar se, ao assumir esta posição, Putnam não está jogando por terra qualquer critério aceitável de uma boa teoria. Sua resposta é a de que na ciência assim como no cotidiano tanto critérios empíricos quanto pragmáticos dão o rumo a nossas crenças e à sustentação delas. Fazemos escolhas conceituais que, em parte, estão, como diz Putnam, contaminadas por inputs e são selecionadas por nossos interesses, igualmente contaminados, por experiência, cultura e biologia. Porém nada nessas escolhas conceituais corresponde propriamente a um “objeto em si mesmo”. “Mesmo a nossa descrição das nossas próprias sensações, tão cara como ponto de partida do conhecimento para gerações de epistemólogos, está fortemente afectada (como as próprias sensações, a propósito) por uma multidão de escolhas conceptuais” (Putnam, 1992, p. 82). Em relação à escolha de objetos em teorias, Putnam sustenta que: 
Não só pode existir correspondência entre objetos e (o que assumimos serem) teorias incompatíveis (i.e., 
os mesmos objetos poderem ser, para teorias incompatíveis, aquilo a que os lógicos chamam de “modelo”), mas mesmo que fixemos a teoria e os objetos, existe (se o número de objetos for infinito) uma 
quantidade infinita de modos diferentes de os mesmos objetos poderem ser usados para construir um 
modelo para uma dada teoria. (Putnam, 1992, p. 102) 

O uso que Putnam faz da noção de objeto é devedora da tradição kantiana e pode encontrar também semelhanças, como ele próprio afirma, na ontologia de Quine. No entanto, em muitos sentidos, a posição de Putnam se aproxima da perspectiva estruturalista na filosofia da ciência de van Fraassen, apesar desta última repudiar uma visão ontológica da ciência.  O estruturalismo de van Fraassen compromete-se apenas com a noção de “empiricamente adequado”, ou seja, observa a ciência e suas teorias como uma empresa comprometida não com entidades mas com a adequação empírica:  
A ciência visa dar-nos teorias que sejam empiricamente adequadas; e a aceitação de uma teoria envolve, 
como crença, aquela de que ela é empiricamente adequada. Esse é o enunciado da posição anti-realista que 
defendo, vou denominá-la empirismo construtivo. (van Fraassen, 2007a, p. 34) 
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Contra o realista, van Fraassen objeta que, mesmo que conseguíssemos estabelecer, inicialmente, uma distinção entre entidades não observáveis e observáveis, isso não traria nenhum acréscimo à posição realista, pois a dicotomia observável/inobservável apenas mostra que postulamos entidades, não que elas existem3. A classificação, portanto, conclui van Fraassen, com base em afirmações de Maxwell, não possui qualquer relevância ontológica (van Fraassen, 2007a, pp. 42-43). O uso que van Fraassen faz da noção de existência apresenta uma nítida contraposição à noção quiniana. Van Fraassen está utilizando esta noção como o fazem os realistas metafísicos, sem levar em consideração a possibilidade de haver outras interpretações deste termo. No caso de não afirmarmos, de um ponto de vista da filosofia da ciência, que os objetos da ciência, observáveis ou não, existem em si mesmo, enquanto objetos exteriores em si, mas sim enquanto constructos, postulados, não há por que contrapor-se à uma ontologia das ciências. Mesmo que para van Fraassen uma filosofia da ciência que interprete o discurso científico desde um ponto de vista ontológico seja condenável por ser metafísica, só é condenável se afirmar a existência em si de objetos exteriores. Uma ontologia que depende de relações conceituais relativas a contextos não é, neste sentido, metafísica. A estrutura é algo escolhido por nós para captar os fenômenos. E, como nos diz Quine em múltiplos escritos, aos nós desta rede conceitual que jogamos sobre aquilo que nos atinge os sentidos, podemos chamar de objetos. Objetos são constructos, são resultado de redes descritivas ou predicativas úteis a nossas finalidades enquanto seres vivos e sujeitos culturais. Não precisamos, assim, optar necessariamente entre uma explicação do fenômeno científico estruturalista e uma explicação ontológica. Por um lado, é verdade que a linguagem da ciência, assim como as leis e fórmulas matemáticas de múltiplos sistemas científicos, retrata estruturas, relações. Porém, por outro lado, utiliza termos referenciais para aquilo que chamamos os objetos das teorias científicas. Esses objetos, se vistos como constructos, e não como substâncias, que têm relação com inputs de experiência, mas não se reduzem a nenhum complexo exterior em si mesmo, não precisam ser excluídos de uma investigação filosófica da ciência.  Poder-se-ia afirmar, pois, que uma perspectiva estruturalista não precisa necessariamente renunciar a um discurso ontológico, desde que a noção de objeto seja uma noção de um objeto ‘construído’ no interior do discurso (da rede de crenças) e não um objeto real, ao qual um termo no interior de uma rede conceitual deveria corresponder – um conceito ou um conjunto de descrições deveria corresponder. A opção por esta visão intermediária entre o empirismo construtivo de van Fraassen e o realismo metafísico condiz com mais naturalidade com a forma como a nossa linguagem cotidiana e científica se estrutura e é usada. 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não sustentamos, a partir do argumentado acima, a oposição entre estruturalismo e uma visão da linguagem de teorias científicas como descrição de objetos, subdeterminadas em relação à experiência, porém, sim, a oposição entre o estruturalismo e o descritivismo clássico, que afirma que é a sustentação da realidade de objeto determinado, mesmo que construído a partir da experiência fragmentada, que possibilita a atribuição de predicados ao termo que representa linguisticamente esse objeto. O descritivismo clássico, sem negar o papel de hipóteses e suposições no trabalho científico, supõe que haja uma ligação entre o objeto construído a partir da experiência e sua descrição, de tal forma que a própria descrição seja determinante do que consideramos ser o objeto.  Um posição realista que parece acompanhar o descritivismo clássico seria a de Ian Hacking. Nesta fica clara a relação entre a possibilidade de descrição de um objeto, de suas propriedades, e a 
                                                      
3 É importante salientar que van Fraassen não sustenta um ceticismo em relação à correspondência entre teoria e mundo, mas 

sim uma espécie de realismo fraco: “Acreditar na teoria é acreditar que exatamente um de seus modelos representa 
corretamente o mundo (não apenas em alguma medida, mas a todos os respeitos)” (van Fraassen, 2007, p. 93). 
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possibilidade de afirmar a existência dele, não só de fenômenos que classificamos como objetos, mas de objetos científicos que aos poucos conseguimos delimitar, classificar, manipular e chamar de reais: 
Estamos completamente convencidos da realidade de elétrons quando nós regularmente pretendemos 
construir – e frequentemente somos bem sucedidos na construção – novos tipos de instrumentos que 
usam variadas bem compreendidas propriedades dos elétrons para interferir em outras partes mais hipotéticas da natureza (Hacking, 1983, p. 265, sem ênfase no original). 

Se, no entanto, não assumirmos um compromisso com a realidade de objetos em um sentido não-semântico, enquanto independentes de teorias, não parece evidente que a única alternativa de um filósofo da ciência seja defender um estruturalismo não-ontológico como o de van Fraassen. Como o próprio van Fraassen (2007b) admite, seguindo os passos de Reichenbach (1956), poder-se-ia pensar na opção entre falar de estruturas de eventos ou de objetos como uma questão metodológica ou discursiva e não estritamente ontológica, de forma a não ver o discurso acerca de objetos como um compromisso com entidades específicas em si mesmas4, mas apenas como uma opção do discurso científico, que pragmaticamente tem demonstrado seu valor ao longo da história da ciência e da humanidade.  Uma questão que se levanta a partir dessas últimas observações é a questão acerca de se nossas reclassificações de objetos por meio de re-descrições deles não demonstra que, em alguma medida, o mundo é composto de objetos, sejam eles quais forem, e não de estruturas. Porém, essa questão, além de não ser possível tratar dela no âmbito deste artigo, não diz propriamente respeito a como podemos descrever o que são nossas teorias científicas, mas, sim, diz respeito às condições reais necessárias para que nosso discurso científico se coadune ao que experimentamos. Ao ingressarmos nesta discussão, passamos a cogitar acerca do que exatamente o mundo é independemente de nossas teorias, e, de fato, isso seria dar um passo para além de uma postura realista empírica. 
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constante a qual presenciamos diariamente na ciência. 




