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Dois registros  em que se estabelece a temática da 
filosofia da ciência: 
 
 
(I) A dim ensão filosófica  da ciência 
 
e 
 
(II) A ciência como objeto de investigação 
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Registro (I): A dimensão filosófica da ciência 
 

O fato de que existe uma dimensão 
filosófica inerente à própria ciência fica 
bem claro quando examinamos a obra 
de certos autores célebres que possuíam 
uma genuína e persistente preocupação 
conceitual e filosófica, tais como, por 
exemplo... 
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 Kepler... 
 
Com a sua hipótese dos sólidos 
platônicos inscritos nas esferas 
celestes, bem como: 

 a sua busca incessante por uma 
“harmonia do mundo” que estaria 
inscrita de forma matemática na 
própria natureza, 

 a noção de “música das esferas” 
presente nas obras tardias, 

 a sua concepção pioneira sobre 
uma força que emanava do Sol, 
mantendo os planetas em suas 
órbitas, etc. 
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• Descartes... 
Um dos fundadores do programa 
mecanicista — um pensador 
verdadeiramente interdisciplinar 
(mecânica, meteorologia, óptica, 
cosmologia, geometria, psicologia, 
fisiologia, metodologia científica, teoria 
do conhecimento, metafísica...) 

  
 

• Newton... 
Com as suas teses sobre a natureza da 
gravitação e do espaço absoluto. 
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• Leibniz...  
Co-inventor do cálculo diferencial, 
defensor de idéias sobre espaço e 
tempo bastante avançadas para a 
época. 

 

 
 

• Pierre-Louis de 
Maupertuis... 
Um precursor da teoria da evolução na 
biologia do século XVIII — outro 
pensador realmente interdisciplinar. 

 

 
 

• Ernst Mach, Ludwig Boltzmann e Henri Poincaré... 
Cientistas-filósofos do final do século XIX 

 



UFABC — Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática 

Filosofia da Ciência – Prof. Valter A. Bezerra 7�

 

 
 

 Einstein... 
Com a sua preocupação com a completude 
das teorias físicas, os famosos ditos de que 
“Deus não joga dados” (sobre o caráter 
estatístico da teoria quântica) e que “Deus 
é sutil mas não malicioso”, etc — assim 
como: 
 As reflexões pioneiras sobre espaço-
tempo, causalidade, simetria, etc. 
 Einstein foi homenageado em 1949 na 
célebre coleção Library of Living 
Philosophers, com um volume intitulado 
Albert Einstein: Philosopher-Scientist, 
passando “oficialmente” a fazer parte da 
confraria dos filósofos. 
 Mencione-se também o livro de Michel 
Paty, intitulado Einstein philosophe - La 
physique comme pratique philosophique. 
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É claro que a esse 

time dos cientistas-
filósofos também 

pertencem muitos 
dos fundadores da 
Mecânica Quântica 

(a “Schola 
Quantorum”) ... 
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 Niels Bohr...  
Com seus pontos de vista sobre a 
complementaridade e a correspondência 
entre o mundo clássico e o mundo 
quântico, que levaram a propor a chamada 
“interpretação de Copenhagen”. 

 
ACIMA: Brasão de armas de Bohr, quando recebeu 
a comenda mais alta da Dinamarca, ostentando o 
moto CONTRARIA SUNT COMPLEMENTA (os 
contrários são complementares).  
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 Heisenberg... 
 
Dos físicos da “fase heróica”, talvez ele 
tenha sido o que possuía a cultura filosófica 
mais aprofundada, trabalhando com temas 
consideravelmente sofisticados de filosofia 
da ciência, empreendendo reflexões que 
visavam fundamentar melhor (e defender) a 
interpretação de Copenhagen. 
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• Schrödinger...  
Um dos pais da mecânica quântica moderna — autor de reflexões sobre a completude 
da teoria quântica e sobre o papel da física na explicação da vida . 

 
• David Bohm... 

Com suas análises da causalidade na ciência, do determinismo em mecânica quântica, 
a teoria de variáveis ocultas e a chamada “ordem implicada”. 

 
• Wolfgang Pauli... 
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Mais recentemente, entre os cientistas-filósofos em tempo integral, podemos 
citar: 
 

 

• Ilya Prigogine (físico-químico), 
• Ernst Mayr, Richard Lewontin, Edward Wilson (biólogos), 
• Joseph Silk e John Wheeler (cosmólogos), 
• John Stachel e John Earman (físicos e filósofos), 
• Roger Penrose e Gerard ’tHooft (físicos), 
• Abner Shimony, Anthony Leggett e Anton Zeilinger 

(físicos), 
 
entre vários outros. 
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⇒ Mas será que essa relação ciência—
filosofia é mais generalizada, não se 
limitando apenas à obra de alguns 
cientistas “ilustrados” notáveis ou 
savants-philosophes? 
 
⇒ A resposta é afirmativa. 
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Registro (I) — A dimensão filósófica da ciência 
(A) O componente metafísico  inerente à ciência. 
 
Nota Bene: 
 
“Metafísica”, aqui, não significa especulação ou 
devaneio, mas sim: 
 
«um conjunto de pressupostos gerais acerca das 
entidades e processos envolvidos nas teorias a 
respeito de um determinado domínio de 
investigação» 
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O ponto importante a salientar é: 
 
 

Toda  teoria científica precisa tomar 
posição com respeito a certas questões 
objetivas de cunho metafísico — mesmo 
que o faça apenas implicitamente. 
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Exemplos de questões científicas de tipo metafísico:  
 

• A descrição da realidade deve ser determinista ou pode ser 
indeterminista? 

• A visão de mundo científica deve ser materialista? Deve ser 
mecanicista? Deve ser dualista ou monista? 

• A controvérsia acerca da existência ou não da ação a distância, que 
perdurou durante séculos. 

• Atomismo versus plenismo — A controvérsia sobre a existência do 
vazio. 

• O debate acerca da natureza do espaço e do tempo na 
correspondência entre Leibniz e Clarke (este, um newtoniano). 

 
 
 A luz: será corpúsculo, onda, 

ou alguma terceira coisa? 
Que estatuto atribuímos a 
essas entidades? 
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• A entrada do conceito de campo  
na ontologia da física, no século 
XIX, em adição à matéria e às 
forças. 

 
 
• A complementaridade entre os 

“modos de descrição” na mecânica 
quântica — um exemplo de tensão 
ontológica interna à teoria. 

 
 

• A existência de “partículas 
virtuais”. A interpretação do estado 

de vácuo e dos operadores de 
criação e aniquilação na teoria do 

campo. 
 

AO LADO: Representação figurativa das flutuações 
quânticas do espaço-tempo em diferentes escalas. 
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• O conceito de espécie  em biologia. Existem espécies? Ou apenas 
indivíduos? 

• A tarefa de justificar as propostas para uma divisão dos grandes 
“domínios” ou “reinos” da natureza. 
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• O problema da mente  e as 
questões do reducionismo. 

 
 
 
 
 
 

• O desafio de formular uma 
concepção de consciência . 
Qual a base material da 
consciência? 
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O desafio de formular o conceito de vida. 
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Registro (I) — A dimensão filósófica da ciência 
(B) O componente metodológico  da ciência. 
 
Exemplos: 
 

• A importância do experimento controlado  (e também interpretado). 
• A relação entre teoria e experimento (inaugurada, no sentido moderno, 

por Galileu). 
• As teorias sobre tratamento estatístico  de dados e as teorias de 

propagação dos erros. 
• A questão do estatuto da simulação . 
• Descrição de um certo domínio de fenômenos de forma microsópica 

ou macroscópica  (coarse-grained)? 
• Descrição linear ou não-linear? 
• Por que preferir o formalismo lagrangiano e o princípio de mínima ação 

na física em vez de uma descrição em termos de forças? 
• As metodologias específicas utilizadas em microscopia eletrônica, 

nanociência, química quântica, etc. 
 

• As metodologias de aquisição e filtragem de dados  em física de altas energias. 
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 Em nanociência: por que a 

visão mecânica / manipulativa 
do tipo defendido por Eric 
Drexler parece ter sido 
preterida em favor de uma 
abordagem mais ligada à 
ciência dos materiais? 
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Registro (II): A ciência como objeto de 
investigação 
 
 

 

Vimos como a dimensão filosófica da 
ciência pode surgir “de dentro” da própria 
ciência, por assim dizer. 
 
Mas a ciência também pode ser tomada, 
ela mesma, como um objeto de estudo. 
 

 



UFABC — Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática 

Filosofia da Ciência – Prof. Valter A. Bezerra 26�

 
 
 

 

A ciência pode ser tomada como objeto 
de investigação por diferentes 
investigadores: 
 
• sociolólogos 
• historiadores 
• semioticistas 
• cientistas políticos 
• estudiosos do ensino-aprendizagem 
• cientistas cognitivos 
• psicólogos, etc 
 

... e pelos filósofos . 
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Assim como o físico estuda um elétron, o 
bioquímico estuda uma proteína, o 
nanocientista estuda um grafeno, o 
astrofísico estuda uma supernova... 
 
...assim também o filósofo pode estudar 
a ciência: seus fundamentos, sua 
estrutura, seu desenvolvimento histórico, 
sua racionalidade... 
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É como uma virada de mesa: a ciência 
agora se vê colocada sob o “microscópio 
eletrônico da filosofia”, por assim dizer. 
 
⇒ Ou seja: Cientistas, vocês podem 
nem desconfiar, mas nós os estamos 
estudando o tempo todo! 
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Registro (II) — A ciência como objeto de investigaç ão 
(A) Fundamentos conceituais  das disciplinas 
científicas particulares. 
 
Exemplos: 
 

• Na filosofia da física , as discussões sobre o conceito de causalidade e 
a natureza do espaço-tempo; 

• a resolução de inconsistências internas, como p. ex. no caso da 
renormalização em teoria de campos; 

• as questões ligadas à axiomatização das teorias físicas; 
• a questão da unificação teórica, especialmente na física de partículas e 

campos; 
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• os fundamentos da mecânica quântica, com os problemas da medição  e da não-
localidade , e a questão do papel do observador  na teoria quântica; 

 
 

 
 
 

• a questão do determinismo  / criptodeterminismo / indeterminismo; 
• a interpretação do chamado caos determinístico  em mecânica clássica. 
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• A filosofia da biologia , com as discussões sobre a definição de 
indivíduo  e sobre o conceito de espécie  biológica; 

• os fundamentos e a estrutura da teoria da evolução  e suas variantes; a 
investigação sobre os conceitos de adaptação e seleção natural; 

• o problema do reducionismo  — ou, inversamente, a questão da 
autonomia disciplinar  da biologia em relação à física e à química; 

• a axiomatização das teorias biológicas. 
 
 

• A filosofia da química , com as discussões sobre a autonomia 
disciplinar da química em relação à física; 

• o que significa a visualização de orbitais moleculares? O que significa a 
possibilidade de posicionamento de átomos individuais? 

• A questão da auto-organização  e da geração de ordem a partir da 
desordem em estruturas dissipativas. 
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Registro (II) — A ciência como objeto de investigaç ão 
(B) Uma “teoria geral da ciência”. 
 
Exemplos: 
 

• O que é uma lei científica? Como opera uma explicação científica? 
• Qual o papel da observação e do experimento? 
• Como o conhecimento científico está estruturado? Existem estruturas 

conceituais de maior escala do que as teorias científicas? 
• Existem padrões gerais segundo os quais essas estruturas evoluem no 

tempo? 
• Em que consiste a metodologia científica? Essa metodologia é única 

ou plural? É imutável ou se transforma ao longo do tempo? 
• Que papel desempenha a indução na ciência? Qual o estatuto das 

inferências indutivas? 
• Em que sentido teorias científicas podem ser reduzidas a outras 

teorias? Em que sentido as disciplinas científicas podem ser reduzidas 
a outras disciplinas? 
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Fonte: Carlos Ulises Moulines, “Theory nets and the evolution of theories: The 

example of Newtonian mechanics”, Synthese v. 41, 1979.
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• A ciência possui um fim (objetivo, alvo) ou vários? Esses fins são fixos 
e imutáveis ou se transformam? 

• Como é possível o progresso científico? Como entender os momentos 
de crise e estagnação que podem ocorrer em meio a esse progresso? 

• Em que consiste a racionalidade da ciência? Será que essa 
racionalidade é de caráter lógico, algorítmico ou determinístico? Ou 
possui uma natureza mais flexível e mais complexa? 

• Qual a relação entre racionalidade e justificação epistêmica? Mais 
geralmente, quais os fundamentos epistemológicos das teorias da 
filosofia da ciência? 

• Qual o lugar dos valores cognitivos, sociais e éticos, no conhecimento 
científico? A que dinâmica obedecem esses valores? De que forma 
eles interagem com as leis, teorias e modelos? 

• Qual a relação entre a história da ciência e a filosofia da ciência? 
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Resumindo: A natureza multifacetada da filosofia 
da ciência 
 

Temos todo um espectro de questões: 
 

 
(I) Dimensão filosó fica 

da ciência 
 

 
(II) Ciência como objeto de investigação 

 

 
(A) Componente 

metafísico da ciência 
 

 
(A) Fundamentos das 
disciplinas específicas 

 

 

 
(B) Componente 

metodológico da ciência 
 

  
(B) Teoria geral da 

ciência 
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Na construção de uma teoria geral da ciência, eis 
algumas das questões centrais: 
 
 
 Os criadores dos 

modernos 
modelos sobre a 
ciência... 

 
(a) Empiris-
tas Lógicos 

 
(b) Karl R. 
Popper 

 
(c) Thomas 
S. Kuhn 

 
(d) Imre 
Lakatos 

      
 
...Propuseram  
 

Estrutura do 
conhecimento 
científico 

    

 
diferentes 
 

Evolução do 
conhecimento 
científico 

    

 
concepções 
 

Concepção de 
racionalidade 
científica 

    

 
sobre 
 

Concepção de 
progresso 
científico 

    

 
questões 
 

Desenvolvimento 
com continuidade 
ou desconti-
nuidade 

    

 
como 

Presença de 
acumulação ou 
ruptura 

    

 
as 
 

Demarcação entre 
ciência e não-
ciência 

    

 
seguintes: 

Lugar dos valores 
na ciência 

    

 Lugar e função do 
método na ciência 

    

 Estatuto da 
metodologia 
científica 

    

 Importância dos 
processos sociais 
na ciência 
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