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Os desencontros entre a metaciência e a ciência real

Alberto Oliva*

The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking.
(Albert Einstein)

1 INTRODUÇÃO

Desejamos nesta apresentação discutir as razões que têm levado a reflexão sobre a ciência a se
mostrar descolada das práticas rotineiras da pesquisa científica e da imagem que os cientistas mostram
propensão a ter da natureza de sua atividade. A que atribuir essa distância, que só tem feito aumentar, entre
a ciência pensada pelos filósofos e a feita pelos pesquisadores? Entendemos ser importante indagar em que
medida as reflexões filosóficas sobre a ciência acabam deixando de ser genuínas filosofias da ciência para
nada mais serem que teorias do conhecimento que se debruçam sobre a ciência em busca apenas de
conteúdos e exemplos que se encaixem em suas molduras gnosiológicas empiristas, racionalistas,
construtivistas e outras mais.

2 A NATUREZA E A JUSTIFICAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO METACIENTÍFICA

A transição da little science para a big science, tal qual caracterizada por Price (1965, p. 3-30), parece
ter contribuído para que os cientistas prestem cada vez menos atenção no que filósofos e sociólogos dizem
sobre a ciência. Adotando uma variante do que Hesse (1978, p. 4) batizou de critério pragmático do sucesso
preditivo, os cientistas se preocupam cada vez menos com a fundamentação epistêmica de seus procedi-
mentos e com o caráter social de suas práticas. Parecendo supor que o sucesso instrumental fala por si
mesmo, os cientistas consideram desnecessário colocar em discussão o embasamento epistêmico das
explicações científicas e a influência que sobre elas exercem os fatores sociais.

Fica a impressão de que prevalece entre os cientistas a crença, raramente explicitada, de que o
crescente poder de modificar o estudado, de reprogramar seus modos de ocorrência, é prova da capacida-
de de explicá-lo. Sendo esse o caso, pautam sua conduta na pesquisa por uma versão instrumentalista da
tese baconiana de que “ipsa scientia potestas est”. Ao identificarem valor explicativo com controle preditivo-
manipulativo os cientistas passam a acreditar que a aceitação de teorias instrumentalmente eficazes pode
ficar longe das intrincadas reconstruções epistemológicas e das explicações sociológicas que destacam o
impacto das variáveis contextuais sobre os conteúdos das pesquisas científicas.

Desde o Novum Organum de Bacon parte da filosofia tem se dedicado a entender e justificar a
racionalidade científica. É difícil mensurar quanto a filosofia tem obtido êxito nessa empreitada. O balanço
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não é alvissareiro, caso se olhe para as tantas controvérsias metacientíficas que desde então se mantêm
insuperadas. Se por um lado o acúmulo de filosofias da ciência é sinal de fertilidade reconstrutiva, por
outro torna nítida a dificuldade que as filosofias da ciência enfrentam para se colocar em sintonia com a
ciência tal qual vem sendo produzida. As variadas causas que têm levado as reflexões sobre a ciência a se
descolarem da ciência real não têm merecido a devida atenção por parte dos filósofos da ciência.

É comum as filosofias da ciência que se pretendem descritivistas acusarem as prescritivistas de,
sobrepondo o dever-ser epistemológico ao ser das práticas de pesquisa, se divorciarem da ciência de “carne
e osso”. O problema é que a fidedignidade postulada por uma filosofia da ciência descritivista é sempre
questionada por outra. O fato de acabar frustrada a pretensão de cada filosofia da ciência descritivista de
demonstrar que é a única fiel, ou no mínimo a mais fiel, à ciência mostra que não se justifica responsabi-
lizar apenas o prescritivismo epistemológico pelo recorrente descolamento entre a ciência pensada e a
feita.

Pouca atenção se tem dado ao fato de que a proliferação de conflitantes visões filosóficas sobre a
ciência dá azo a que se ponha em questão a própria capacidade metacognitiva da filosofia da ciência. Se
há multiplicação de ópticas sem que se logre objetivamente selecionar as mais proficientes, fica a filosofia
da ciência sujeita a ter a competência reconstrutiva questionada. Além do mais, a elaboração de filosofias
da ciência discrepantes, por vezes excludentes, serve de pretexto para que os cientistas as desqualifiquem
como alimentadoras de controvérsias divorciadas da ciência real.

A filosofia da ciência atual precisa se mostrar habilitada a enfrentar dois desafios: comprovar ter
realmente expertise para elucidar a natureza da racionalidade científica e superar a diaphonia subsistente
entre suas vertentes. Precisa, outrossim, elaborar reconstruções epistêmicas que, além de comprovarem
sua eficiência metacientífica, se mantenham equidistantes de dois reducionismos: o cientismo que sacraliza
a ciência, considerando-a a única forma possível de conhecimento, e o sociologismo que encara os conteú-
dos das explicações científicas como produtos de construções sociais.

É difícil definir objetivamente tanto o valor reconstrutivo de cada filosofia da ciência em separado
quanto estabelecer os méritos relativos entre as que se antagonizam. Por não ter como ser julgada por sua
capacidade de gerar resultados científicos nem por seu poder de impor regras do método ou corrigir
práticas, a filosofia da ciência não se submete a crivos claramente especificados. Os resultados da tarefa
que a filosofia da ciência vinha até os anos 1960 procurando realizar – aferir a fundamentação epistêmica
dos procedimentos que levam aos resultados das pesquisas – nunca receberam dos cientistas a devida
atenção. Seguindo as rígidas e reiterativas rotinas de pesquisa devotadas à resolução de puzzles, os prati-
cantes da ciência normal também se mantiveram indiferentes às formas de reconstrução sócio-histórica ou
histórico-filosófica da ciência introduzidas pelas autodenominadas filosofias da ciência pós-positivistas.

A filosofia da ciência tem produzido enfoques prescritivistas que, quando apreciados pelos cientis-
tas, são rechaçados como externalistas. E mesmo os que se pretendem descritivistas não conseguem pro-
var que coincidem com os modos de os cientistas encararem suas atividades essenciais. A despeito de
Kuhn ter a pretensão de fazer uma reconstrução metacientífica fiel a como a pesquisa científica de fato é
feita, as críticas de cientistas como Weinberg (1992, p. 185; 2003, p. 84-85) a algumas de suas teses
capitais mostram que a fidedignidade visada por quem pensa a ciência está sempre sujeita a ser questio-
nada pelos que a fazem.

É importante ter presente que mesmo a filosofia da ciência que estatui “regras do método” em
dissonância com os modos com que ciência vem sendo praticada não está fadada a ser improfícua. Pode
perfeitamente fazer recomendações que tenham o potencial de melhorar confiabilidade dos resultados
alcançados pelas pesquisas. Só que o cientista, antes mesmo de avaliar o que lhe oferecem as filosofias da
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ciência prescritivistas, costuma comodamente alegar que são externalistas as recomendações que lhe são
feitas. A questão é saber se recomendações merecem ser desqualificadas simplesmente porque entram em
choque com procedimentos utilizados em práticas consagradas de pesquisa ou porque desconsideram o
processo histórico conducente a elas. Contra as filosofias da ciência descritivistas pode o cientista susten-
tar que falham em retratar a ciência como ela é ou que nada lhe revelam que já não tenha aprendido em
suas atividades rotineiras.

Os que rechaçam em todas as suas versões o prescritivismo epistemológico negligenciam que há
filosofias da ciência que, sem prometer a obtenção de mais resultados e de êxitos explicativos especiais,
propõem procedimentos capazes de ser avaliados pelo potencial de gerarem resultados epistemicamente
mais seguros que os obtidos com base nas técnicas de pesquisa efetivamente empregadas. Não se justifica
recusar as filosofias da ciência prescritivistas antes de aquilatar seu potencial meliorista, antes de ava-
liar a exequibilidade do que aconselham e a capacidade de aprimorarem os modos com que a pesquisa
vem sendo feita.

Se por um lado não há como aferir prescrições ou recomendações se o cientista não as adota, ao
menos provisoriamente, com o propósito de testar suas eventuais vantagens, por outro, a filosofia da
ciência que pretende ser literalmente descritiva corre o risco de se mostrar pleonástica. Esse o dilema
enfrentado pela filosofia da ciência. Dada a forte resistência ao prescritivismo, para despertar o interesse
do cientista e se justificar como atividade reconstrutiva, a filosofia da ciência precisa não só se atrelar à
ciência tal qual praticada como também iluminar aspectos do ser da ciência que não despontam manifes-
tos para seus praticantes.

O longevo envolvimento da filosofia com a problemática das condições de possibilidade do conhe-
cimento não a credencia automaticamente a fazer da ciência mais um de seus objetos de estudo e muito
menos a reivindicar o monopólio da investigação sobre a natureza e os fundamentos da racionalidade
científica. Sendo assim, em que se apoia a postulação da filosofia de ter competência e autoridade para
reconstruir a ciência? Não deixa de ser intrigante a constatação de que a filosofia, que em alguns momen-
tos de sua história chega a colocar em dúvida seu próprio poder cognitivo, ambicione reconstruir desde os
fundamentos – e até a julgar epistemicamente – uma atividade como a científica que toma sua cognitividade
como incontroversa. Por estar sujeita a ter a cognitividade questionada, a filosofia não pode deixar de
problematizar os recursos analítico-conceituais que utiliza para reconstruir e avaliar a racionalidade
científica.

Deveria ser ponto pacífico que a filosofia não pode acalentar a pretensão de caracterizar a ciência
deste ou daquele modo – à luz de tal ou qual modelo gnosiológico – sem também discutir seu próprio valor
cognitivo. Só que poucas filosofias encaram sua própria cognitividade como um problema quando abra-
çam a tarefa de reconstruir a ciência. Se o filósofo não entrega a outro domínio do saber a missão de
compreender a racionalidade da filosofia, por que o cientista deveria fazê-lo? Se algumas poucas correntes
filosóficas aceitam julgar a filosofia à luz de critérios a ela extrínsecos – derivados, por exemplo, da
análise lógica da linguagem ordinária – é porque acreditam que a filosofia merece ser questionada como
empreendimento cognitivo. Mas não há ciência madura que ponha em questão a própria cognitividade.
Decorreria isso da incapacidade da ciência de se autoavaliar ou da falta de necessidade de fazer autocrítica?

Além de poder ter sua cognitividade questionada, a filosofia pode ser criticada pelo tipo de justifi-
cação epistêmica – por exemplo, logicamente idealizada – que exige dos produtos científicos. Coloca em
xeque a legitimidade reconstrutiva da filosofia a constatação de que cobra das teorias e hipóteses cientí-
ficas uma fundamentação epistêmica de tipo justificacionista que nenhuma modalidade de conhecimento
tem como satisfazer. Como a filosofia não tem o poder de afetar normativamente o curso da pesquisa



18

científica disso se segue que mesmo que os procedimentos adotados pela ciência se revelem filosoficamente
limitados e sem base epistêmica sólida não há justificativa para se questionar o valor dos resultados
alcançados.

Como a filosofia abriga diferentes escolas, é inevitável discutir se em qualquer de suas versões está
apta a reconstruir a racionalidade científica. E caso a ciência não seja conhecimento tal qual filosoficamen-
te definido isso em nada diminui o valor cognitivo de suas explicações. Até porque se podem estatuir
critérios de cognitividade que nenhuma teoria se mostre apta a satisfazê-los. E nesse caso carecem de
qualquer serventia. Se a definição clássica de conhecimento – crença verdadeira justificada – for aplicada
à própria filosofia praticamente nada nela poderá pretender ser conhecimento de objetos ou se constituir,
como é o caso da filosofia da ciência, em uma modalidade de metaconhecimento. Tentando contornar as
dificuldades em qualificar cognitivamente o que proclamam sobre a ciência, filósofos como Husserl,
Heidegger, Horkheimer e Adorno fazem críticas ao conhecimento científico, principalmente o instrumenta-
lizável, não por suas eventuais deficiências ou insuficiências, mas pelo tipo de conhecimento que é.

3 DA CIÊNCIA DA CIÊNCIA À FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Importante indicador do pronunciado descasamento entre filosofia da ciência e ciência é o contras-
te entre o “otimismo” metodológico presente nas práticas de pesquisa e o “pessimismo” epistemológico
subjacente às reconstruções filosóficas. A enorme confiança do cientista na obtenção de resultados signi-
ficativos referendados por técnicas de pesquisa por ele consideradas seguras contrasta com a severa
avaliação crítica a que são submetidos pelos filósofos procedimentos tidos como corriqueiros em ciência.
Enquanto a ciência é praticada com grande confiança operacional, a filosofia da ciência problematiza
diuturnamente a segurança dos procedimentos e a solidez da justificação dos resultados. A existência de
filosofias da ciência que rejeitam procedimentos tidos como básicos na pesquisa científica – como, por
exemplo, os voltados para a verificação de teorias e a busca da alta probabilidade – contrasta com a
utilização acrítica que os cientistas, em busca de resultados com valor instrumental, fazem de técnicas
metodológicas possuidoras de fundamentos epistêmicos nem sempre seguros.

Contrariando os modos confiantes com que as ciências maduras encaram a justificação de seus
resultados, detecta-se ceticismo, como bem indica Watkins (1984, p. 3-33), na filosofia da ciência. E
negando autonomia cognitiva à ciência, a chamada sociologia cognitiva da ciência reduz a racionalidade
(epistêmica) à funcionalidade (social). A que atribuir esse fosso que se abre entre as próprias metaciências,
principalmente entre as filosóficas e as sociológicas, e entre elas e a ciência?

O ceticismo, o relativismo e o irracionalismo metacientíficos, tão duramente atacados por Stove
(2001, p. 91-161), não são necessariamente cavalos de troia infiltrados pela filosofia na ciência. Podem
ser suscitados pelas dificuldades, ou até pela impossibilidade, de se prover fundamentação epistêmica
segura para os rituais de produção do conhecimento científico. E, no caso de se mostrarem sustentáveis à
luz da análise do tipo de conhecimento alcançado pela ciência, deixa de se justificar repeli-los como
apriorismos gnosiológicos. Nesse caso, o “otimismo” metodológico com que a ciência é praticada denota-
ria que é incapaz de se avaliar em seus fundamentos e de desenvolver um pensamento crítico sobre si
mesma. Em sentido contrário, a credibilidade da filosofia da ciência não teria como deixar de ficar abala-
da caso se constatasse que o ceticismo, o relativismo e o irracionalismo metacientíficos não passem de
vírus gnosiológicos que os filósofos tentam inocular na ciência.

O fato de o cientista médio, o que se dedica à resolução de quebra-cabeças, não se interessar pela
atividade epistemológica de reconstrução e avaliação dos procedimentos empregados em ciência tem sido
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com frequência justificado com base na alegação de que a filosofia se perde em visões desconectadas –
idealizadas – da ciência real. Feyerabend (1978, p. 16) defende a tese de que a filosofia da ciência pouco
impacta a ciência por suas reconstruções representarem a visão de outsiders. Contra essa avaliação, pode-
se alegar que a pouca receptividade dos cientistas à metaciência independe de se feita por filósofos,
sociólogos ou pelos próprios cientistas. Sem falar que não está a ciência impedida de se incumbir da tarefa
de compreender sua própria racionalidade. Para conhecer, em sentido lato, a si mesma a ciência pode não
precisar da intermediação dos conceitos e categorias filosóficos. Mas caso deseje construir uma teoria do
conhecimento sobre si mesma terá de se envolver, indo além do escopo e justificação de suas práticas
consagradas, em debates do tipo empirismo versus racionalismo, observacionalismo versus subdeterminação
da teoria pelos fatos, modelo indutivo de explicação versus dedutivo etc.

Por ser a filosofia um tipo de empreendimento cognitivo diferente do da ciência e por ter a filosofia
a cognitividade questionada por ela mesma, a alguns parece aconselhável a ciência reconstruir a si mes-
ma. Dadas as dificuldades metaconceituais e metateóricas envolvidas na utilização da filosofia para
entender a ciência, a autocompreensão – a ciência da ciência – pode para o cientista despontar mais segura
e fidedigna que a reconstrução que se vê obrigada a associar a atividade cognitiva voltada para o
enfrentamento de questões de segunda ordem, caso da filosofia, com a que lida com questões de primeira
ordem, caso da ciência. Só não deve o cientista perder de vista que a compreensão da ciência por ela
mesma, a ciência pensando a si mesma, já não é mais ciência. É um discurso sobre a ciência que não tem
como deixar de enfrentar o desafio de buscar construir uma identidade própria por mais que se proclame
ancila da ciência.

Como a metaciência forjada por cientistas pode ter o status de autocompreensão, de ciência da
ciência, contestado não se justifica descredenciar de modo apriorista o estudo filosófico da ciência como
“externalista”. Mesmo nas formulações metacientíficas dos cientistas, principalmente dos pioneiros, há
casos notórios de descasamento entre a ciência pensada e a feita. À primeira vista, causa estranheza o fato
de a metaciência poder se descasar da ciência até quando é produto da reflexão do cientista sobre sua
própria obra. A estranheza se desfaz quando se leva em conta que, ao elaborar uma metaciência, não está
o cientista fazendo ciência da ciência e sim realizando um estudo sobre a ciência, isto é, uma reconstrução
epistemológica passível de se mostrar em descompasso até com os procedimentos por ele efetivamente
adotados em suas pesquisas.

Newton e Durkheim são exemplos emblemáticos de como o cientista pode fazer pesquisa de um modo
que não coincide com a maneira com que metacientificamente a reconstrói. Mesmo fazendo uso de hipóte-
ses em suas pesquisas, Newton (1946, p. 547; 1952, p. 404) em seus textos metodológicos proclama não ter
a elas recorrido. Sua famosa afirmação – hypotheses non fingo – é metacientífica e não científica. A existên-
cia de dois níveis – o científico e o metacientífico – relativamente autônomos permite entender por que o
cientista pode formular teses metacientíficas erradas ainda que as teorias substantivas das quais elas
foram supostamente extraídas despontem firmemente embasadas.

A reflexão metacientífica posterior a Newton procura tornar patente que a atividade científica em
geral – e a própria pesquisa substantiva de Newton – não respalda a tese da prescindência das hipóteses.
Epistemólogos e cientistas – com destaque para Duhem (1981, p. 290), Einstein (1959a, p. 273) e Koyré
(1968, p. 57) – sustentam que Newton, nesse particular, tem uma visão equivocada do que faz e de como se
desenrola efetivamente (su)a atividade de pesquisa. Newton é exemplo eloquente de como a metaciência de
um cientista pode colidir com a ciência por ele mesmo produzida.

No caso das ciências sociais, pode-se recorrer a um dos founding fathers da sociologia para
exemplificar algo análogo. A despeito de professar o indutivismo, Durkheim em seus estudos substantivos
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– com destaque para Le Suicide e Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse – formula ousadas teorias que,
diferentemente do que apregoa, não têm como ser propostas como derivadas de fatos passíveis de genera-
lização. No fundo, sua visão empirista de método científico não prevalece sobre a forma com que chega a
determinados resultados e conclusões. Na obra de Durkheim há o esforço declarado de forjar teorias
indutivamente obtidas com base nos fatos e o envolvimento, sequer admitido, com uma filosofia social
entimemática incumbida de identificar “ordens explicativas” no material empírico disperso. Na verdade, o
Durkheim metodólogo, que tanto enfatiza a observação e a indução como traços distintivos da cientificidade,
não é acatado pelo Durkheim produtor de teorias substantivas:

Durkheim foi um ousado e aventureiro construtor de teorias que, mesmo não alegando que
os “fatos estão errados”, mostrava-se, a despeito de suas aspirações a produzir uma ciência
objetiva e empírica, em geral surpreendentemente insensível ao papel dos fatos na falsificação
ou verificação de suas teorias. (Lukes, 1977, p. 34).

Sendo comum a reconstrução metacientífica feita pelo próprio cientista se revelar divorciada dos
procedimentos por ele de fato adotados em suas pesquisas, não se justifica atribuir apenas à falta de
conhecimento adequado da ciência, a apriorismos filosóficos, o descasamento entre como a ciência é
pensada e como é feita. Como as dificuldades de elaborar e justificar uma metaciência vão além da
eventual falta de intimidade com a ciência não é só a filosofia que as enfrenta.

4 A CRISE DA CIÊNCIA E O SOCORRO DA FILOSOFIA

O cientista médio parece endossar, ao menos tacitamente, a boutade atribuída a Feynman, segundo a
qual “a filosofia da ciência é tão útil para os cientistas quanto a ornitologia o é para os pássaros”. Já os
grandes cientistas, os que lideram as grandes mudanças teórico-explicativas, tendem a se envolver com
questões filosóficas. É o caso de Einstein (1959b, p. 290) quando afirma que deixar o filosofar para os
filósofos vale apenas “para épocas em que os físicos acreditam possuir um sólido e inquestionável sistema
de conceitos e leis fundamentais [...], mas não para uma época em que os fundamentos da Física se torna-
ram problemáticos”. Entende Einstein que “nesses períodos, em que a experiência nos obriga a buscar um
novo e mais sólido fundamento, o físico não pode simplesmente entregar à Filosofia a análise crítica dos
fundamentos”. Priorizando a análise conceitual, arremata: “na busca de um novo fundamento precisa [o
físico] ter uma visão clara do quanto os conceitos que usa estão justificados e são necessários”.

Invocando o respaldo da história da ciência, Kuhn (1970, p. 150) também defende a tese de que
quando uma ciência entra em crise seus praticantes acabam se envolvendo com a filosofia. A crise da
normal science, das rotinas eficientes de resolução de quebra-cabeças, leva os cientistas a se colocarem
questões filosóficas. Isso significa que a análise filosófica se mostra útil quando a ciência não consegue
por seus meios teóricos e instrumentais fazer frente às dificuldades surgidas na aplicação de seus modelos
de resolução de problemas. Essa seria a explicação de por que grandes cientistas, protagonistas de revo-
luções, se envolvem com a filosofia. Observa Kuhn que não é por acaso que o advento da física newtoniana
no século XVII e o da Relatividade e da Mecânica Quântica no século XX foram precedidos e acompanhados
por análises filosóficas fundamentais da tradição de pesquisa contemporânea. Tem razão Kuhn quando
conclui que “em geral, os cientistas não precisaram nem desejaram ser filósofos, já que podendo o traba-
lho de pesquisa normal ser conduzido pelo uso do paradigma como modelo, as regras e pressuposições
não precisam ser explicitadas”.
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O que cabe discutir é se a atividade científica, independentemente de quão consolidadas estejam
suas teorias, pode sempre se beneficiar da interação com questões e conceituações filosóficas. Ou se a
filosofia só pode ter serventia para a ciência nos períodos em que crises abalam o que parecia firmemente
estabelecido. O fato de a filosofia ganhar força durante as crises indica que respostas para questões
científicas que subitamente revelam possuir teor filosófico podem contribuir para que a pesquisa científi-
ca volte, ainda que em bases bastante diferentes, a ser feita de forma rigidamente padronizada.

É apropriado pensar que a necessidade de filosofia que emerge nitidamente durante as crises já
existia, ao menos de modo latente, antes delas. Se em suas práticas corriqueiras a ciência não dispensa
atenção, por exemplo, a questões ontológicas e epistemológicas não é porque não as suscita e sim porque
fica presa aos limites funcionais e operacionais do paradigma que a rege. Enquanto se mostra competente no
enfrentamento de seus puzzles, a ciência adia o encontro com problemas – como o dos compromissos
ontológicos assumidos e da fundamentação epistêmica pressuposta – que se situam fora do horizonte
imediato de suas pesquisas. Por mais que historicamente se venha comprovando que as ciências maduras
permanecem longe da filosofia enquanto não passam por sobressaltos que as obriguem a repensar os
pilares sobre os quais se assentam suas teorias, fica a dúvida de se logram produzir saltos explicativos, ou
mesmo mudanças explicativas significativas, se limitando a reiterar os modos de perguntar e responder das
teorias que têm sido confirmadas.

No que tange ao envolvimento com a filosofia, as ciências sociais apresentam um panorama bem
diferente. Como vivem mergulhadas em crises envolvendo não só fundamentos como também procedimen-
tos recorrem com regularidade, e de forma mais explícita, à filosofia. De suas origens até hoje fazem uso
aberto ou tácito de conceitos e categorias filosóficos na construção de seus esquemas teórico-explicativos.
Também se envolvem com questões filosóficas em razão de cada uma de suas escolas estar sempre às
voltas com a necessidade de defender, contra alternativas, determinado tipo de abordagem baseado no
emprego de certa metodologia.

Como assinala Althusser (1967, p. 38), “as ciências humanas é que utilizam as categorias filosóficas
e as submetem a seus objetivos [...] não se trata de intervenção crítica da filosofia nos problemas ideológi-
cos das ciências humanas, mas, ao contrário, da exploração por parte das ciências humanas de certas
categorias filosóficas ou de certas filosofias”. A necessidade de conviver com teorias substantivas discre-
pantes assentadas em diferentes modelos metodológicos (nomotéticos x idiográficos), e até em configura-
ções ontológicas inconciliáveis (individualistas x holistas), leva o cientista social a buscar na argumenta-
ção de natureza filosófica mais um apoio na defesa de suas teses.

Das naturais, a biologia é a ciência que hoje parece mais diretamente envolvida com questões
filosóficas. Se o darwinismo for considerado, como chegou a fazê-lo Popper (1974, p. 120), um programa
metafísico de pesquisa precisará passar por sucessivas reelaborações para ganhar versões que o tornem
cada vez mais testável. A verdade é que têm mais dificuldade para manter a filosofia a distância as
explicações científicas que ainda buscam alcançar uma formulação rigorosa de alguns de seus conceitos-
chave. Como no caso do darwinismo não se trata de uma ciência madura que entrou em crise, e sim de uma
teoria científica ainda em busca de formulações mais rigorosas, a utilidade da filosofia pode consistir
tanto em discutir fundamentos quanto em emprestar técnicas de discussão e elaboração de conceitos. É
fato que onde quer que haja lugar para uma avaliação de fundamentos – como torná-los seguros ou como
tirá-los da crise – recorre-se, de modo assumido ou não, a pressuposições, conceitos e argumentos
caracterizáveis como filosóficos.

Einstein (1949a, p. 684) defende que “a epistemologia sem contato com a ciência se torna um esque-
ma vazio e a ciência sem epistemologia é – caso possa ser pensada sem ela – primitiva e confusa”. Creio que
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exagera a importância da epistemologia para a ciência. Confundida por Einstein com a filosofia da ciência,
a epistemologia precisa inegavelmente se alimentar dos conteúdos da ciência. Mas é controverso que sem
ela a ciência seja primitiva e confusa. Mais defensável é sustentar que a tentativa de compreender a
racionalidade científica fica empobrecida sem a participação da atividade reconstrutivo-conceitual exe-
cutada pela filosofia. Contra a tese de Einstein cabe observar que advogar que a ciência não tem como ser
adequadamente pensada sem a epistemologia equivale a tornar o discurso de primeira ordem, da ciência,
demasiado dependente do de segunda ordem, da filosofia da ciência. A epistemologia se é importante para
a ciência não o é porque ajuda a construí-la e sim por se dedicar a reconstruí-la.

O tipo genérico de relevância atribuído por Einstein à epistemologia deixa de levar em consideração
que há mais de um caminho para se pensar filosoficamente a ciência. Como a revisão crítica da standard
view, como a denomina Scheffler (1967, p. 7-15), deu origem a várias filosofias da ciência com projetos
reconstrutivos conflitantes, qual deve o cientista preferir? Deve optar pelo tipo de reconstrução epistemo-
lógica impecável, porém divorciada da ciência de “carne e osso” – como a forjada pelo empirismo lógico e
que acabou por exercer influência sobre Einstein – ou pelo tipo que se atrela a práticas e procedimentos
científicos historicamente consagrados?

Com essa questão voltamos ao dilema da filosofia da ciência: prescritivismo extrínseco versus fide-
dignidade redundante. Além de a fidelidade descritiva poder representar diminuta capacidade de elucidar
a ciência, os cientistas não se veem retratados nem mesmo quando se faz a reconstrução metacientífica
pretensamente reiterativa de suas práticas. O tipo de análise que a filosofia faz da ciência não tem como
coincidir isomorficamente com a visão que dela têm os que a produzem. As molduras gnosiológicas tradi-
cionais – por exemplo, empirismo e racionalismo, realismo e antirrealismo – acabam moldando a recons-
trução que o filósofo faz da ciência. Mesmo as filosofias que se pretendem fiéis à ciência se afastam em
maior ou menor grau da ciência real. E a maioria das que muito se distanciam da ciência merece ser
qualificada de teoria do conhecimento ilustrada por conteúdos científicos.

Independentemente de se produzida por filósofos ou cientistas, de se toma como matéria-prima de
suas construções práticas consagradas ou se recomenda procedimentos logicamente idealizados, a
metaciência precisa ter aferidos os modos com que justifica suas teses. Tornar a justificação de teses
metacientíficas dependente da análise conceitual, da avaliação epistêmica, acaba por magnificar o papel
da filosofia da ciência. Já a justificação da metaciência que procura se estribar na fidelidade aos procedi-
mentos de fato postos em uso pela pesquisa científica diminui a importância da função reconstrutiva da
filosofia da ciência. Uma coisa é a ciência ser tomada como um objeto de estudo como outro qualquer, caso
em que a metaciência deve ficar presa ao que a ciência contingentemente é, outra é ser abordada como um
conjunto de procedimentos cuja fundamentação só pode ser examinada indo-se além de sua mera funcio-
nalidade. Prevalecendo a segunda opção, o desafio consiste em forjar um modelo de racionalidade para a
ciência que, sem mimetizá-la, respeite seus traços distintivos.

Os longos debates travados sobre a indução exemplificam a atuação destacada, e com vida própria,
da filosofia da ciência em assuntos envolvendo o desafio da fundamentação epistêmica. Em 1620 Bacon
desencadeou a discussão sobre a indução ao desqualificar como res puerilis a indução por enumeração
simples que ele atribui a Aristóteles e ao afirmar que major est vis instantiae negativae (maior é a força do
caso negativo). Hume formulou o “problema da indução” e assumiu postura rigorosamente crítica diante
das tentativas até então feitas de equacioná-lo. E, contemporaneamente, Popper se apresenta como o
solucionador do problema da indução. Este é o tipo de discussão que pode se mostrar proveitoso para o
cientista por mais que seja um praticante da normal science avessa a questões de fundamentação.
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Reduzir o valor da filosofia da ciência à fidelidade com que descreve a ciência tal qual (vem sendo
historicamente) praticada a impede, por exemplo, de fazer da indução um problema a exigir dissecação
epistemológica. Em contraposição, incumbir a filosofia da ciência de estipular regras ou fazer recomenda-
ções em nome do aprimoramento das práticas científicas e de maior confiabilidade dos resultados pode
levá-la a se colocar acima da ciência.

Se há uma prolífica reflexão metacientífica e uma prática científica que desponta monolítica nas
ciências maduras, e sendo flagrantes desencontros entre elas, é inevitável que a desconfiança recaia sobre
o valor reconstrutivo do que se pensa sobre a ciência. Mesmo porque se houvesse fatos invocáveis para se
aferir o valor reconstrutivo das diferentes metaciências, a proliferação não se manteria no mesmo pata-
mar de indefinição. A falta de intercâmbio crítico com a ciência limita de modo importante a avaliação das
metaciências e faz com que se ramifiquem em tantas vertentes. Ajuda também a explicar por que cientistas
têm se mantido cada vez mais distantes da filosofia da ciência o fato de ela ter iniciado, a partir de meados
do século passado, uma completa revisão crítica da gnosiologia empirista ingênua ainda fortemente arrai-
gada nos produtores de ciência. Poucos cientistas advogam como Einstein (1959c, p. 22) que “os conceitos
[...] quando encarados logicamente são livres criações do pensamento”. Raros destacam como Einstein
(1949b, p. 21) “a natureza essencialmente construtiva e especulativa do pensamento e mais particularmen-
te do pensamento científico”.

A questão da justificação das teses metacientíficas é tão complexa que o fato de as de Einstein,
discrepando da filosofia empirista espontânea costumeiramente professada pelos cientistas, hoje parece-
rem mais defensáveis não as torna imunes a controvérsias. A despeito de Einstein perfilhar uma tese – a da
livre criação – cada vez mais aceita em metaciência, não se justifica proclamar que o empirismo está
inapelavelmente errado. Mesmo porque pode Einstein ver em seu trabalho “livre construção do intelecto”
onde de fato há “determinação empírica tácita”. E nesse caso se está, como no de Newton, diante de uma
reconstrução metacientífica em descompasso com a natureza efetiva da pesquisa feita pelo próprio cientista.

Ao formular questões de fundamentação com as quais a pesquisa científica corriqueira não se
envolve, a filosofia da ciência acaba com seus diagnósticos e prescrições de terapias inevitavelmente se
desprendendo da ciência. O cientista sempre pode defender que a falta de fundamentos epistêmicos sóli-
dos não é suficiente para obrigá-lo, por exemplo, a renunciar a construir indutivamente suas explicações.
E que nem mesmo a existência de procedimentos alternativos superiores em termos lógicos e metodológicos
o faz se sentir obrigado a adotá-los. Isto porque pode alegar que sendo sua preocupação maior fazer com
que os resultados de suas pesquisas sejam aceitos pela comunidade científica não precisa dispensar
atenção à fundamentação epistêmica dos procedimentos que levaram a eles.

A filosofia da ciência precisa com urgência fazer um balanço crítico de sua própria atividade
reconstrutiva. Antes de acusar a ciência de boicotá-la, cabe-lhe fazer uma autocrítica para determinar de
onde vêm suas profundas “divergências internas”. Só depois de definir sua parcela de responsabilidade
pela diminuta interação com a ciência deve a filosofia da ciência pensar em atribuir à natureza da rotina
científica de pesquisa a impermeabilidade a questões epistemológicas. Deve começar se perguntando se
não faz à ciência exageradas exigências de fundamentação, típicas das gnosiologias caracterizáveis como
platonistas, que ela não tem como satisfazer. Sem falar que é extrínseco à natureza das práticas rotineiras
da pesquisa científica exigir que as técnicas de resolução de problemas que utilizam sejam epistemicamente
aprovadas antes de ser aplicadas.

O tipo de pesquisa que prescinde de espírito inovador ou questionador para chegar aos resultados
desejados não tem por que submeter a exame filosófico o modelo com que opera. Mas por mais que a
atividade de pensar a ciência em seus fundamentos epistêmicos, por meio da análise conceitual, venha se
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mostrando pouco próxima das práticas científicas rotineiras, essa não é a única candidata a explicar o
desinteresse da ciência por ela. Se fosse, o desinteresse seria insuperável, já que o enfrentamento de
questões de fundamentação envolve recorrer à abordagem epistêmica e esta obedece a critérios próprios
de aferição mesmo quando atrelados a casos exemplares da pesquisa científica.

A reflexão sobre a ciência ganha ou perde importância em função da concepção de ciência abraçada. Se
o cientista encara sua atividade – como propõem Mach, Kirchhoff e Pearson – como devotada à elaboração de
fidedignas descrições, então constitui um tipo de conhecimento menos suscetível de problematização filosófica.
Para Pearson (1957, p. 99), “a lei da gravitação é uma breve descrição de como cada partícula de matéria no
universo está alterando seu movimento com referência a qualquer outra partícula. Não nos diz por que as
partículas se movem; não nos diz por que a Terra descreve determinada curva em torno do Sol. Simplesmente
resume, em poucas palavras, as relações observadas entre um vasto domínio de fenômenos”. Encarar a ciência
dessa maneira condena a filosofia a ter pouco a oferecer na reconstrução da racionalidade científica.

Em contraposição, se o trabalho científico é caracterizado como eminentemente teórico torna-se
mais necessária a defesa fundamentada de um modelo de explicação e, ipso facto, o envolvimento com
questões epistemológicas. Com isso concorda Heisenberg (1949, p. 1): “os experimentos em física e seus
resultados podem ser descritos na linguagem do dia-a-dia; se o físico não requeresse uma teoria para
explicar seus resultados e se contentasse, por assim dizer, com uma descrição dos traços que aparecem
nas placas fotográficas, tudo seria simples e não haveria a necessidade de uma discussão epistemológica”.
E arremata: “as dificuldades surgem quando se tenta classificar e sintetizar os resultados com vistas a
estabelecer a relação de causa e efeito entre eles – em suma, quando se tenta construir uma teoria”. Caso
tenha, por exemplo, de optar entre o modelo indutivo-probabilístico ou o hipotético-dedutivo, o cientista
não tem como deixar de avaliar, entre outras coisas, a segurança inferencial de cada um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a proliferação de visões sobre a ciência não é fomentada pela riqueza das práticas científicas
de pesquisa só pode derivar da diversidade gnosiológica provida pela filosofia. A rigidez do cientista nos
modos de buscar solução para os puzzles contrasta fortemente com a fertilidade reconstrutiva da filosofia
da ciência. Com seus problemas particulares e seus modos próprios de tentar equacioná-los, a filosofia da
ciência enfrenta o desafio de em suas reconstruções ter de interligar o que na ciência só esporadicamente,
durante as crises, aparece conjuntamente pensado: as práticas de pesquisa e a problemática dos funda-
mentos das explicações elaboradas.

Defendemos a tese de que o descompasso entre metaciência e ciência é causado principalmente
pelas diferentes modalidades de questão que cada uma aborda. A ciência lida fundamentalmente com
questões de primeira ordem, referentes a realidades específicas, cujo enfrentamento depende crucialmente
da evidência empírica. Já a filosofia (da ciência) se devota a questões de segunda ordem. As teorias de
segunda ordem lidam fundamentalmente com questões conceituais e se pautam por critérios analíticos na
definição das soluções aceitáveis. A filosofia da ciência que não se pretende puramente descritiva assume
a identidade de construtora de teorias de segunda ordem. Por mais que se vincule às questões de primeira
ordem da ciência, discutir, por exemplo, a cientificidade é tratar de uma questão de segunda ordem.

O que torna as questões de segunda ordem filosóficas é que não podem ser decididas recorrendo-se
a fatos ou a métodos criados para lidar com eles. Quando perguntamos, por exemplo, se uma explicação é
científica preocupamo-nos não com a construída por tal ou qual cientista, em tal ou qual ciência, mas em
saber o que vem a ser uma explicação, quais seus traços distintivos, e o que permite caracterizá-la como
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científica. É por isso que são questões de segunda ordem, que se destacam por demandar conceituação
adequada e não observação meticulosa.

Como relata Kuhn (1970, p. viii), impressiona o grau de discordância entre os cientistas quando
instados a caracterizar a natureza e a funcionalidade do método científico. Isso ocorre porque se está
pedindo a eles que apresentem sua visão sobre uma questão de segunda ordem, sobre uma questão cuja
resposta não é encontrável em suas rotinas de pesquisa. Observa Lynch (2001, p. 59) que “há uma profunda
diferença entre, por exemplo, um quebra-cabeça epistemológico sobre a diferença entre entidades naturais
e construídas e uma questão específica sobre se um traço visto em um microscópio é uma propriedade
natural de uma célula ou um artefato elaborado”.

Mais que simplesmente resolver velhos e recalcitrantes problemas, as novas teorias forjam novos
modelos de explicação e chegam a alterar a visão que se tinha do que se estava investigando. No fundo, a
invenção teórica bem-sucedida se parece menos com a tarefa de investigação de primeira ordem, de natu-
reza factual, e mais com a de segunda ordem voltada para a revisão de nossa compreensão, ou reinterpre-
tação conceitual, do que está envolvido na pesquisa factual. O encaminhamento de solução para as ques-
tões de segunda ordem não tem como se dar de forma científica. Existindo esses dois tipos de questão, é
natural que a filosofia da ciência e a ciência tenham pontos de interseção sem deixar de ter “suas próprias
vidas”. Mas se a autonomia do discurso de segunda ordem se transforma em total descolamento do de
primeira ordem passa a ter não só vida própria, mas uma vida paralela. E nesse caso dará origem a
filosofias para a ciência e não a filosofias da ciência.
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