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Resumo 

O objetivo deste artigo é debater o impacto das interpretações relativistas sobre o conhecimento científico. Para isso, 

são feitas duas críticas: 1. Uma crítica ao relativismo cosmológico; 2. Uma crítica ao relativismo epistemológico 

construcionista social. Considerando que as interpretações relativistas colocam em dúvida a objetividade do 

conhecimento científico, destacamos que as proposições metafísicas naturalistas se referem a possíveis estados de 

mundo isonômicos. Dessa forma, propomos uma metafísica naturalista como uma solução pragmatista ao relativismo.  

1. Introdução 

Este artigo tem como objetivo debater o impacto das interpretações relativistas sobre o 

conhecimento científico a fim de esclarecer que, apesar de sua importância, como apontada por 

Feyerabend, na sua obra, Against Method (1975), há um exagero no uso dessas interpretações, 

apontadas por Ian Hacking em The Social Construction of What? (1999). Para todos os efeitos, 

propomos uma Metafísica Naturalista como uma Solução Pragmatista para o problema do 

relativismo epistemológico sobre o conhecimento científico. 

Nesse sentido, dividimos este artigo nas seguintes partes: 1. Relativismo, por que não? 2. A 

Invenção do Mundo: Uma Crítica ao Relativismo Construcionista Epistemológico; 3. 

Considerações Finais: Por uma Metafísica Naturalista - Uma Proposta Pragmatista. As três partes 

analisam, respectivamente, a importância do relativismo cosmológico, uma crítica específica ao 

excesso de interpretações relativistas do construcionismo epistemológico e, por fim, uma proposta 

pragmatista para se lidar com o pantanoso campo da metafísica, na sua relação com as ciências 

naturais.  

Consideramos, quanto ao problema do relativismo, que as proposições metafísicas naturalistas 

se referem a estados de mundos possíveis isonômicos em relação ao mundo descrito pelas teorias 

científicas vigentes e contínuo a este em substância. 
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2. Relativismo, por que não?  

Para compreender melhor tanto a racionalidade anarquista quanto a sua base humanista e, assim, 

a união entre epistemologia e moral, vale a pena abordar o chamado relativismo cosmológico, o 

qual parece defender, via uma metodologia pluralista, tanto um desenvolvimento do 

conhecimento, quanto uma defesa humanista que a proliferação de teorias carrega. 

Na prática, a filosofia anarquista, até então, aponta para a não redução, especialmente se 

precoce, de alternativas para teoria dominante. Todavia, a recomendação vai para além da teoria e 

da epistemologia, haja visto que também defende a pluralidade de ontologias, evidenciando, assim, 

o aspecto da abundância do Ser proposto por Feyerabend em diversos textos.  

Dessa maneira, não ao acaso, a teleologia anarquista relaciona-se com uma racionalidade 

inclusiva, tolerante e em prol do progresso. O relativismo cosmológico anarquista pretende 

precisamente garantir essa inclusão. Para tanto, visto que numa mão o ‘mundo não nos é dado 

diretamente” (2007, p. 313); noutra mão todo padrão, norma ou teoria só faz sentido em uma 

estrutura de mundo que acomodem tais elementos com suas peculiaridades. Disso, o único modo 

de revelar tal estrutura e sua cosmologia é pela introdução e desenvolvimento de teorias, mitos e 

especulações metafísicas capazes de expor tal situação (2007, p. 313). Disso, o “elemento 

cosmológico” (2007, p. 312) é o mais importante na hora de dar sentido a padrões e estruturas. 

Porém, o “segundo” elemento mais importante é a garantia de abertura para a teorização e 

desenvolvimento de novas metafísicas críticas que, em um certo sentido, não percam alguma 

objetividade pragmática (1965), ou seja, entendam que o mundo e o material que os cientistas 

usam possuem propriedades limitadoras (2007, p. 361). Claro que nem por isso significa que 

sabemos sempre qual seja tal limite. Disso, a proliferação e o relativismo, neste sentido, se aplicam. 

Essa busca por não-limitação, em certo sentido, gera um relativismo associado a Feyerabend, 

porém, como é sabido, o autor, em certo momento, deixou de lado sua proposta relativista e, com 

isso, a pergunta mais óbvia é: "por que ainda se mantém no subtítulo deste tópico tal termo?”  

Uma primeira resposta é que ele o recomenda, i.e., ele diz que começou “outra vez a usar o 

termo ‘relativismo’, mas num novo sentido”, pois “indivíduos, grupos profissionais e culturas 

podem criar uma ampla variedade de ambientes ou ‘realidades - mas nem todas as abordagens têm 

êxito’” (2007, p. 361) e o motivo é justamente o fato de que há um certo limite das propriedades 

dos materiais que os cientistas usam. Logo, a diversidade de cosmologias é mais do que nunca 

contributiva para o progresso. Logo, é a diversidade de perguntas, respostas e realidades sobre o 

mesmo mundo, sendo que nem todas elas prosperam (disso, a sua diferença com o relativismo 

filosófico tradicional) é, neste sentido, o que Feyerabend agora retoma como relativismo (2007, p. 

362). Em segundo lugar, as objeções que o próprio Feyerabend faz ao relativismo parecem recair 

principalmente sobre algumas formas específicas, isto é, àquelas que ao defender que todas as 

abordagens prosperam corroem qualquer possibilidade de conhecimento (2007, p. 362). 

Assim, o termo relativismo refere-se a uma imagem de que “o tipo de realidade encontrado 

depende da abordagem tomada” (Feyerabend, 2007, p. 361). Dito isso, falar em relativismo 

cosmológico (RC) não deveria significar que Feyerabend seja um relativista radical, pois que não 

se faz em Feyerabend (e em acordo com Kuhn) uma defesa de um desconstrucionismo desvairado, 

à moda do programa forte da sociologia da ciência e nem, por outro lado, que todo relativismo seja 

estúpido e deva ser rejeitado. Com a expressão RC, tem-se como esforço desdobrar um certo 
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aspecto, do âmbito ontológico feyerabendiano, que se origina da necessidade de destacar o aspecto 

cosmológico e a inclusão de uma proliferação de metafísicas no desenvolvimento do progresso do 

conhecimento, sem que, com isso, se perda algo de pragmático para a construção do conhecimento, 

pois nem todas as abordagens prosperam visto a limitação das propriedades do material que o 

cientista trabalha. 

Desse modo, a noção de relativismo reforça a defesa pela inclusão de uma metafísica crítica 

anarquista que tanto expõe algo de pragmático, quanto de que não há algo como uma única forma 

de conhecimento e, logo, mais que nunca de encontro à tradição platônica: 

[…] em Contra o Método e A Ciência em uma Sociedade Livre eu afirmava que a ciência era uma das 

muitas formas de conhecimento, o que pode significar ao menos duas coisas. A primeira: há uma 

realidade que encoraja múltiplas aproximações, entre as quais a ciência. A segunda: conhecimento e 

verdade são noções relativas. Em A Ciência em uma Sociedade Livre, de tempo em tempo eu combino 

as duas versões; em Adeus à Razão eu utilizo a primeira e refuto a segunda. E é o que ainda faço e 

forneci minhas razões. Aceitar a primeira versão (aquela que o senhor chamou de relativismo 

cosmológico) comporta consequências práticas. (Feyerabend, 1991, p. 108).  

Para uma filosofia anarquista, aceitar a primeira versão significa aceitar que o Ser está aberto e 

responde positivamente múltiplos esforços e modos de abordagem (2007, p. 362). O sujeito que 

empreende esses esforços busca não só algum progresso epistêmico, mas também se manter livre 

das limitações que as tradições, na prática, podem trazer, pois o Ser está aberto e é receptivo às 

investidas que só uma “mente independente” e livre pode propor, i.e., percebendo “práticas e 

tradições quase da mesma maneira que um viajante vê países estrangeiros”, a saber, “como 

artifícios temporários e não como constituintes duradouros do pensamento e da ação” (Feyerabend, 

1993, p. 200). As teorias não são desconectadas das práticas, assim como o contexto da descoberta 

não se desconecta do contexto justificacional. 

A consequência epistemológica disso é o franco debate entre cosmologias de diversas formas 

e fontes de conhecimento sem que, para tanto, o centro do tabuleiro seja ocupado por heranças 

teóricas ou por qualquer autoritarismo disfarçado de evidências incontestes, advinda de uma longa 

história da tradição empírica, segundo a qual dados empíricos seriam os juízes fundantes do 

progresso da ciência. Dito de outro modo, parece ser difícil constituir e defender, a partir do 

anarquismo, uma ideia uniforme de uma teoria do conhecimento ainda que, para isso, tenhamos 

que enfrentar uma longa história que se esforçou para fazer do empirismo uma escola com limites 

claros e únicos e, desta escola, o cerne da ciência, ao mesmo tempo que se aponta para uma crítica 

de que o desacordo sobre isso é sinal de relativismo do tipo radical (que Feyerabend acima chama 

filosófico). 

3. A Invenção do Mundo: Uma Crítica ao Relativismo Construcionista 

Epistemológico  

Nesta parte do artigo, faremos um recorte específico das críticas de Ian Hacking (1999, pp. 63-99) 

às interpretações do “construcionismo” sobre o conhecimento elaborado pelas ciências naturais. 

Essas críticas procuraram elucidar a confusa ideia de “construção social” que foi largamente usada 

por teóricos das ciências humanas de disciplinas como a Antropologia Cultural, a Sociologia do 

Conhecimento Científico, a Psicologia Social, os Estudos Pós-coloniais, Estudos de Gênero, 
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Educação, dentre outros. Hacking (1999, pp. 3-5) considera que o uso exagerado da ideia de 

“construção social” contribuiu para endossar teses relativistas1 sobre o conhecimento científico.  

De acordo com essas teses, o conhecimento produzido pelas ciências naturais seria relativo à 

uma comunidade científica específica que “construiria socialmente” suas teorias, métodos e 

técnicas. Essas teses relativistas possuem implicações filosóficas profundas sobre a Epistemologia 

e a Filosofia da Ciência contemporânea. Uma das principais implicações filosóficas das teses 

relativistas do Construcionismo Social é sobre a natureza do conhecimento e, mais radicalmente, 

sobre o mundo. Para os construcionistas sociais, tanto o conhecimento como o mundo são 

socialmente dependentes ou “inventados” no sentido de “fabricados” por uma comunidade. As 

ciências da natureza “fabricariam” suas teorias e práticas e “inventariam” um mundo de acordo 

com suas explicações. Contudo, diversas reações contrárias às ideias construcionistas sociais 

surgiram a partir de críticas feitas pelo Realismo Científico e pela Filosofia Analítica anglófona 

(Boghossian, 2006, pp. 23-25). O Realismo Científico defende a tese de que as ciências naturais 

apresentam uma explicação verdadeira de como o mundo é (Van Fraassen, 1980, pp. 27-28). Para 

Hacking (1983, p. 27), há duas espécies de Realismo Científico: a) Realismo Científico sobre 

entidades: afirma que entidades teóricas realmente existem; b) Realismo Científico sobre teorias: 

afirma que teorias científicas podem ser verdadeiras ou falsas nas explicações de como o mundo 

é. O embate entre o Realismo Científico e o Construcionismo Social é claramente evidenciado, de 

modo culminante, na “guerra das ciências”, onde a natureza das ciências naturais é debatida, por 

exemplo, em termos de neutralidade vs. influências socioculturais. Intelectuais, como Paul Gross, 

Norman Levitt, Alan Sokal e Lewis Wolpert, consideravam-se “porta-vozes” do Realismo 

Científico, atacando a abordagem dos estudos culturais e críticos da ciência a partir de sociólogos, 

historiadores, filósofos e feministas (Sardar, 2000, pp. 4-9). 

Embora a Concepção Construcionista Social seja comumente associada à Concepção 

Construtivista Epistemológica ou a outras formas de “construtivismo/construcionismo”, esse tipo 

de associação tem gerado muitas dificuldades e confusões conceituais. Hacking (1999, pp. 33-49), 

por exemplo, chama a atenção para as diferentes formas de “construtivismo”, “construcionismo” 

e, até mesmo, “construcionalismo” como: o “construtivismo na Filosofia da Matemática”, a 

“orientação construcionalista” de Nelson Goodman, o “construcionismo na Teoria Moral ou 

Filosofia Prática de Immanuel Kant, John Rawls e Michel Foucault”, dentre outros. Para Hacking 

(1999, pp. 48-49), essas formas de “construcionismo/construtivismo” ainda conservam algumas 

similaridades: a) a antiga ideia de que as coisas não são o que parecem; b) Toda concepção 

construcionista/construtivista preocupa-se com a dicotomia entre a aparência vs. realidade (antiga 

questão filosófica). 

Se as críticas de Ian Hacking às teses relativistas do Construcionismo Social sobre o 

conhecimento das ciências naturais podem ser refutadas pelo Realismo Científico de Entidades 

 
1 Ian Hacking (1999, pp. 68-92) nomeia essas teses relativistas como: 1. Nominalismo; 2. Contingência e 3. A 

Ausência da Estabilidade nas Explicações Científicas. De um modo geral, o nominalismo considera que o 

conhecimento científico depende das representações lexicais de uma comunidade específica; por sua vez, a 

contingência defende que o conhecimento científico não segue uma rota predeterminada; por último, a tese da 

ausência de estabilidade nas explicações científicas afirma que o conhecimento científico é suscetível às mudanças, 

sendo não-cumulativo e influenciado por fatores externos às comunidades científicas e teorias. 
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e/ou Realismo Científico de Teorias classificados por Hacking (1983), então como o Realismo 

Científico justifica o desacordo entre Entidades/Teorias de um campo das ciências naturais? 

O Realismo Científico também é um movimento/concepção teórica muito difundido entre os 

filósofos das ciências e os cientistas naturais interessados em compreender a natureza do 

conhecimento científico (Hacking, 1983; Lyons, 2002; Psillos, 1999; Putnam, 1990; Sokal, 1998, 

2001). As teses do Realismo Científico têm contribuído para a defesa de que as teorias científicas 

são capazes de explicar verdadeiramente (ou realmente) o mundo. As consequências dessas teses 

são fundamentais para a Filosofia e as Ciências, uma vez que podem orientar a Epistemologia (o 

modo como conhecemos o mundo) e a Ontologia (o modo como o mundo é). Além disso, o 

Realismo Científico pretende alcançar uma visão sobre o conhecimento científico de modo mais 

universal e menos relativista, pois se concentra nas estruturas inerentes às teorias (Leis, Axiomas, 

Hipóteses, etc.), diminuindo a influência dos fatores históricos, sociais, políticos e econômicos 

sobre as ciências. Por último, o Realismo Científico tem sido interpretado e confundido como uma 

forma de “realismo” mais simplista e bastante comum, na educação científica inicial: o Realismo 

Ingênuo. 

A relevância acadêmica dos debates entre o Construcionismo Social e o Realismo Científico 

para a Epistemologia e a Filosofia das Ciências contemporâneas é que o Construcionismo Social 

ainda é um movimento/concepção teórica muito presente e influente em diversos estudos das 

ciências humanas. Disciplinas como a Sociologia do Conhecimento Científico, Antropologia, 

Psicologia Social, dentre outras, estão habituadas ao uso da expressão “construção social” quando 

se referem aos conceitos de mundo, natureza, realidade e conhecimento (Gergen, 2001; Latour, 

1991; Shapin, 1983). A influência das ideias “construcionistas” também se estende para outras 

áreas como as ciências da natureza e campos híbridos como os estudos de ciência, tecnologia e 

sociedade (Cetina, 1981; Collins, 1980, 1982, 1983; Latour, 1986; Pickering, 1984).  

O debate entre as teses do Construcionismo Social e as teses do Realismo Científico colaborou 

para a disputa de ideias como: a) relativismo das teorias científicas vs. universalismo da forma do 

conhecimento científico; b) estabilidade das explicações científicas vs. ausência de estabilidade 

das explicações científicas no percurso histórico de uma ciência; c) o desenvolvimento científico 

é inerente à estrutura das teorias científicas vs. as teorias científicas são socialmente ou 

mentalmente dependentes. Essa disputa de ideias entre as teses “construcionistas” e “realistas” 

culminaram em um período importante, na História das Ciências, conhecido como “guerra das 

ciências”. Nesse contexto da “guerra das ciências”, justificamos a importância das críticas de Ian 

Hacking (1999) às teses do “construcionismo” devido ao seu exagero relativista e, principalmente, 

ao confronto das teses do Realismo Científico quanto às interpretações “construcionistas” do 

conhecimento elaborado pelas ciências naturais. Vale ressaltar que não pretendemos “rotular” o 

pensamento de Ian Hacking (1983) como uma forma de “realismo”, mas necessitamos verificar se 

a sua classificação sobre as duas formas de Realismo Científico (Entidades/Teorias) refuta o as 

teses “construcionistas”, já que, para o Ensino de Ciências, o “construcionismo” pode ser útil em 

questões do multiculturalismo – pois sabemos que os estudantes possuem crenças diversas sobre 

a ciência –, bem como em relação ao conhecimento em geral. Por outro lado, o Realismo Científico 

(na sua forma crítica) é importante para o ensino de ciências porque contribui para a compreensão 

mais sofisticada entre teoria e realidade. Para a História das Ciências, o “construcionismo” (em 

especial, o social) contribui para o entendimento de que o desenvolvimento do conhecimento das 
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ciências naturais não é feito apenas por ideias, conceitos e teorias, mas por um percurso que 

depende de fatores sócio históricos de uma comunidade científica.  

4. Considerações Finais: Por uma Metafísica Naturalista – Uma Proposta 

Pragmatista 

Considerando a importância e críticas ao relativismo epistemológico, iremos propor uma 

Metafísica Naturalista sem nos ater a um estatuto de verdade sobre as entidades ou substrato(s) 

hipotéticos (e não observáveis) subjacentes do mundo: desse modo, não assumimos uma postura 

realista científica clássica.2 Essa Metafísica Naturalista possui um caráter pragmático que 

confronta os posicionamentos relativistas das crenças metafísicas utilizadas nas ciências naturais. 

Muitas vezes, esses substratos hipotéticos são simplificações generalizadas que nos ajudam a 

construir uma imagem geral daquilo que é chamado comumente de realidade. Porém, defendemos 

uma postura, de inspiração pragmatista, em que define o papel desta imagem não como 

sustentáculo da estrutura do conhecimento, mas como uma peça de encaixe funcional e 

substituível. Essa inspiração pragmatista considera, por exemplo, que as proposições são 

hipóteses: 

O pragmatismo diz que desde que toda proposição seja uma hipótese, referindo-se a uma investigação 

ainda a ser realizada (proposta a curto prazo) sua verdade refere-se a sua carreira, sua história: que se 

torna ou é transformada em verdadeira (ou falsa) (Dewey, [1911], 1998, p. 114, apud Misak, 2011, p. 

868. Tradução nossa). 

Faz parte do instrumental da linguagem construir nossa compreensão e o sentido que projetamos 

em nossas experiências. As proposições metafísicas devem estar a serviço de fornecer hipóteses 

úteis que produzam entendimento: elas estão a serviço do trabalho de bricolagem teórica 

instrumental do cientista. Elas podem servir como guia heurístico (como ocorreu no caso do debate 

sobre variáveis escondidas na Mec. Quântica).  

Existe um tipo de subdeterminação heurística onde as proposições metafísicas naturalistas têm 

com a experiência empírica (que descrevem o estado do mundo). Tal tipo de compromisso 

heurístico não existe em relação às hipóteses metafísicas ex nihilo,3 muito presentes em discursos 

teológicos e espiritualistas. Porém, como se dá esta subdeterminação heurística? As proposições 

metafísicas naturalistas (ex.: variáveis escondidas na mecânica quântica, modelos mentais 

emergentes não-reducionistas, formas imaginárias de vida extraterrestre, teoria de supercordas e 

suas 11 dimensões espaço-temporais, etc.) se referem a estados de mundos possíveis isonômicos 

em relação ao mundo descrito pelas teorias científicas vigentes e contínuo a este em substância 

(tese monista). As possibilidades de conexões entre os objetos empíricos nos fornecem possíveis 

configurações.  

 
2 Assumimos nosso debito com o naturalismo empírico de John Dewey. 

3 As crenças metafísicas com causalidade ex nihilo seriam aquelas que postulam a existência de seres comumente 

atemporais, ou exotéricos em relação a nossa percepção ordinária, ou em relação a qualquer forma objetiva e 

controlada de observação mediada por instrumentos. Exotérico no sentido original grego, eksōterikós, 'externo, que 

pertence ao lado de fora'. Este tipo de agenciamento causal na Natureza quebraria o princípio da acessibilidade 

democrática aos processos naturais por parte de qualquer investigador em potencial.  
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O espectro de possíveis formulações metafísicas, que podem assumir esta função hipotética e 

heurística para as teorias científicas, é muito variado e pode ser proveniente de diferentes sistemas 

de crenças e práticas. Um dos limites destas possíveis configurações pode ser dado pelos espaços 

lógicos, portanto, as propriedades e funções descritas por uma imagem metafísica de um estado de 

mundo imaginário operariam de forma isonômica à nossa descrição do mundo observável (que 

chamamos de hipótese por isonomia naturalista). Este espaço lógico é composto pelas estruturas 

fornecidas pelas linguagens lógicas vigentes. Tais estruturas só nos serão relevantes enquanto 

forem encontradas nas linguagens teórico-científicas que dão significado à nossa experiência no 

mundo e, sempre que possível, a prever novos fenômenos. Assim, determinadas proposições e 

crenças metafísicas se mostram bem mais úteis para a investigação científica e filosófica do que 

outras. A partir desta perspectiva, os termos metafísicos ganham significação dentro do discurso 

científico e são úteis para criar domínios e diferenciações que impactam nossa ação no mundo.  

Um segundo critério para analisarmos o potencial heurístico de uma hipótese metafisica é saber 

se ela está de acordo com os critérios pré-estabelecidos pelos valores epistêmicos ou cognitivos de 

uma determinada tradição de investigação nas ciências naturais, tais como: parcimônia, tipo de 

causalidade, integrabilidade conceitual e/ou formal, operacionalidade matemática, objetividade, 

etc. Assim, certas proposições metafísicas, estarão a serviço da contribuição para a construção de 

arcabouços teóricos que se proponham a oferecer maior potencial para a resolução de problemas 

que emergem dentro das tradições de investigação científica. O sucesso destas ações na solução 

de problemas investigativos nos forneceria maior segurança quanto as nossas asserções teóricas. 

Trariam maior confortabilidade para agir no mundo. A própria experiência (com nossas reações 

sensitivas) com o movimento de trocas e fluxos de mão dupla de construções/reconstruções e 

readaptações da linguagem e em nossas ações interventivas nos serve como referencial para tratar 

do conhecimento em suas diversas formas. Não existe fundamento, existe referenciais, processos 

e o sentimento de confortabilidade para agir a partir dos hábitos estabelecidos.  

O agenciamento das crenças metafísicas entra como umas das peças do instrumental linguístico 

para se construir um discurso ou uma imagem integrada sobre a Natureza. Assim, o fato das 

posturas metafísicas não possuírem uma fundamentação empírica não nos levaria a um jogo de 

vale tudo neste campo. 
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