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RESUMO 

 

Esta monografia pretende tratar sobre o realismo científico, a partir dos argumentos do 

filósofo canadense Ian Hacking, presentes na obra Representar e Intervir - Tópicos 

Introdutórios de Filosofia da Ciência. Para melhor embasamento contextual histórico da 

discussão do tema, nos dois primeiros capítulos há uma abordagem introdutória de alguns 

dos principais problemas da filosofia da ciência natural que envolvem o debate do 

realismo científico no século XX. Elencados alguns destes problemas, no terceiro capítulo 

é exposta a tese central do trabalho, defendida por Ian Hacking que vai além do realismo 

científico e desenvolve uma filosofia dos experimentos científicos visando mostrar que 

estes possuem uma “vida própria” e são mais independentes das teorias científicas do que 

geralmente os filósofos da ciência imaginam que possam ser. Assim, o objetivo é mostrar 

os argumentos de Ian Hacking para a discussão do realismo científico, que supõem uma 

inovadora perspectiva de como devemos proceder para alcançar o objetivo de comprovar 

a realidade de entidades inobserváveis do mundo. 

Palavras-chave: Experimentação, Filosofia da Ciência Natural, Ian Hacking, 

Manipulação, Realismo Científico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na visão de Ian Hacking, o experimento tem sido ignorado pelos filósofos da 

ciência, os quais quase sempre priorizam a teoria. Ao se analisar a história da filosofia da 

ciência, é notável que não é comum uma visão da natureza da atividade científica a partir 

da perspectiva da experimentação. Assim, a abordagem do tema se dará no sentido de 

pensar a ciência a partir do ponto de vista da experimentação, incluindo a instrumentação, 

tendo como proposta tratar de um realismo científico onde a experimentação e a 

manipulação acabam por ser critérios de demarcação do real. Pensando a filosofia da 

ciência por outro ângulo, porém com o mesmo objetivo de sempre (produzir descrições 

mais verdadeiras ou reais possíveis do mundo), o objetivo de Hacking é tratar o real como 

aquilo sobre o que podemos intervir ou manipular no mundo de forma a afetar algo ou 

aquilo que o mundo utiliza para nos afetar. 

 Para introduzir a abordagem do realismo científico a ser tratado nesta monografia, 

o primeiro capítulo irá tratar da preocupação dos filósofos da ciência tradicional em 

demonstrar a racionalidade da ciência. Para isso se fará uma breve explanação das teorias 

de Popper e Kuhn sobre método e progresso na ciência, destacando também a visão de 

Lakatos que faz algumas críticas a essas teorias. Isso visando levantar alguns dos 

problemas da filosofia da ciência natural, principalmente questões que surgem ao se 

analisar a filosofia da ciência a partir da perspectiva da teoria.  

O segundo capítulo traz algumas discussões sobre o realismo científico, de forma 

a conceituar alguns termos e a introduzir as posições realista e antirrealista no século XX, 

com intuito de melhor explicitar a questão central presente no terceiro capítulo.   

 O terceiro capítulo, com as argumentações de Hacking em Representar e Intervir 

- Tópicos Introdutórios de Filosofia da Ciência, se apresenta como uma espécie de 

“resposta” a alguns dos problemas levantados nos capítulos antecedentes. Com respeito 

às teorias científicas da tradição, Hacking assume uma posição antiteórica (na medida em 

que compartilha com os antirrealistas uma posição cética em relação às teorias científicas) 

e original no debate sobre o realismo científico. 

Assim, ao fim da monografia, o objetivo é ir além das discussões sobre o realismo 

científico e, a partir das ideias de Hacking, mostrar se é possível a experimentação e a 

manipulação serem definidas como critérios de demarcação do real. 
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Apesar de possuir argumentos convincentes que respondem alguns dos problemas 

do realismo científico, essa posição também não está livre de possíveis críticas como as 

demais. 
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1- FOCO NA RAZÃO E DISCUSSÃO TEÓRICA: O DEBATE POPPER    

VERSUS KUHN SOBRE O MÉTODO E O PROGRESSO NA CIÊNCIA 

 

Ao longo da história da evolução da ciência teorias consideradas permanentes 

revelaram-se falsas e foram substituídas por outras que posteriormente também foram 

substituídas. Na biologia por exemplo, a teoria da evolução de Lamarck foi substituída 

pela de Darwin e esta, por sua vez, deu origem à teoria neodarwiniana; na física, a teoria 

da gravidade de Newton, vista durante séculos como a explicação definitiva do 

movimento dos corpos, foi substituída pela teoria da relatividade de Einstein. E assim 

algo semelhante aconteceu com outras teorias e os avanços científicos se tornaram mais 

evidentes. 

Porém, essa sucessão de teorias fez com que ao longo dos anos a ciência natural 

tenha sido questionada quanto à segurança das teorias descobertas e propostas, sendo 

assim indispensável uma análise sobre os métodos e o processo em que ela trabalha para 

constatar estes conceitos que a cada hora são expostos. O embate filosófico entre Karl 

Popper (1902-1994) e Thomas Kuhn (1922-1996), dois teóricos contemporâneos da 

filosofia da ciência, contribui para essa análise, trazendo uma reflexão de suas 

metodologias e suas contribuições para o progresso das ciências. O estudo deste embate 

possibilita também observar os elementos criticados por Hacking na filosofia da ciência 

tradicional, uma vez que o foco deste debate está na racionalidade e na discussão teórica, 

e não se preocupa com a discussão mais detida sobre a atividade concreta das ciências 

experimentais. 

  

1.1– Popper: progresso científico pelo método de conjecturas e refutações 

 

É comum pensarmos que a ciência trabalha “provando” verdades sobre o mundo. 

Uma boa teoria científica é aquela que se pode provar conclusivamente que é verdadeira. 

Na perspectiva de Popper isso é diferente, o que constitui uma teoria científica é que ela 

seja capaz de ser falsificada ou demonstrada como errônea pela experiência. 

 

Pode-se dizer, resumidamente, que o critério que define o status científico de uma 

teoria é sua capacidade de ser refutada ou testada. (Popper, Karl 1980 p. 66) 
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Com essa visão Popper em sua obra, A Lógica da Pesquisa Científica, critica o 

método indutivo, que estava associado às ciências naturais, consideradas o padrão de 

cientificidade e modelos para todas as ciências, durante o século XIX e início do século 

XX, causando abalos no empirismo radical da filosofia analítica desse período.  

 A indução é entendida por Popper como o processo de, a partir de observações 

particulares (tais como “todo cisne que vejo é branco”), deslocar-se para conclusões mais 

gerais sobre o mundo (como “todos os cisnes são brancos”).  Segundo Popper, no método 

da indução não há justificação lógica para as inferências. Este é o problema da indução: 

como justificar logicamente a conclusão dos enunciados universais. 

 

Ora, está longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa no inferir 

enunciados universais de enunciados singulares, independentemente de quão 

numerosos sejam estes; com efeito, qualquer conclusão colhida deste modo sempre 

pode revelar-se falsa: independentemente de quantos casos de cisnes brancos 

possamos observar, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. 

(POPPER, Karl 1993[1959] p. 27) 

 

O método adotado por Popper designa-se por falsificacionismo, segundo o qual 

uma teoria é científica apenas se é falsificável, ou seja, uma teoria científica deve estar 

sempre sujeita à possibilidade de refutação pela experiência. 

 

[...] não exigirei que um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de 

uma vez por todas, em sentido positivo, exigirei, porém que sua forma lógica seja tal 

que torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em sentido 

negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema científico empírico. 

(POPPER, Karl. 1993[1959] p. 42) 

 

Na obra Conjecturas e Refutações, Popper utiliza o critério de falsificabilidade 

como solução para o “problema da demarcação”, que consiste em distinguir as teorias 

empíricas verdadeiramente científicas das teorias pseudocientíficas (que se dizem serem 

baseadas em fatos científicos, mas que não aderem a um método científico válido, logo 

não podem ser confiavelmente testadas). 

 

Denomino problema da demarcação o problema de estabelecer um critério que nos 

habilite a distinguir entre as ciências empíricas, de uma parte, e a Matemática e a 
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Lógica bem como os sistemas “metafísicos” de outra. (POPPER, Karl1993[1959] p. 

35) 

 

O método das conjecturas e refutações (falsificacionismo) funciona da seguinte 

forma: dado que existe a formulação e a explicação de uma teoria aceita universalmente, 

surge a enunciação de um problema, um fato desconhecido que é o ponto de partida para 

investigação científica. Na tentativa de explicar o problema são formuladas hipóteses 

provisórias. Estas hipóteses são submetidas a testes severos com o objetivo de provar que 

são falsas, ou seja, testes que visam não verificar as hipóteses, mas sim refutá-las. 

 Verificar as hipóteses é algo impossível dado que são enunciados universais e 

para tal finalidade seria necessário observar todos os casos particulares, no passado, no 

presente e no futuro. Com isso as hipóteses que resistem aos testes não foram verificadas, 

mas sim corroboradas, isto é, resistiram às tentativas de refutação. As hipóteses que não 

resistem aos testes são declaradas falsas e são descartadas. 

Contudo isso não significa que as hipóteses corroboradas sejam verdadeiras, mas 

apenas que os testes aos quais foram submetidas até aquele momento foram incapazes de 

mostrar que são falsas. No futuro, elas podem vir a ser refutadas. Assim, a tendência é 

que, mais cedo ou mais tarde, todas as teorias serão em algum momento descartadas 

porque os testes revelarão que são falsas. Quando isto acontece, um novo problema surge, 

e para ele são propostas novas hipóteses, que vão também ser submetidas a testes, num 

processo que continua indefinidamente. 

À luz do critério de falsificabilidade, o que diferencia uma teoria científica de uma 

não científica é a possibilidade de sujeitar dada teoria a testes que podem resultar na sua 

falsificação ou refutação. Popper defende em Conjecturas e Refutações que a psicanálise 

é uma pseudociência: 

 

As duas teorias psicanalíticas pertencem a outra categoria, por serem simplesmente 

não “testáveis” e irrefutáveis. Não se podia conceber um tipo de comportamento 

humano capaz de contradizê-las. Isso não significa que Freud e Adler estivessem de 

todo errados. Pessoalmente, não duvido da importância de muito do que afirmam e 

acredito que algum dia essas afirmações terão um papel importante numa ciência 

psicológica “testável”. Contudo, as “observações clínicas”, da mesma maneira que as 

confirmações diárias encontradas pelos astrólogos, não podem mais ser consideradas 

confirmações da teoria, como acreditam ingenuamente os analistas. (Popper, Karl 

1980 p. 67) 
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A teoria marxista também teve sua pretensão de ser uma teoria científica 

derrubada por esse critério, a partir do momento que seus partidários, indiferentes aos 

fatos adversos que a refutavam, modificaram-na de maneira a excluir qualquer 

possibilidade de falsificação. 

 

Apesar dos esforços sérios de alguns de seus fundadores e seguidores, a teoria 

marxista da história tem ultimamente adotado essa mesma prática dos adivinhadores. 

Em algumas de suas formulações anteriores (como, por exemplo, na análise de Marx 

sobre o caráter da revolução social vindoura), predições eram testáveis e foram 

refutadas. Mas em vez de aceitar as refutações, os seguidores de Marx reinterpretaram 

a teoria e a evidência para fazê-las concordar entre si. Salvaram assim a teoria da 

refutação, mas ao preço de adotar um artifício que a tornou de todo irrefutável. 

Provocaram, assim, uma distorção convencionalista destruindo-lhe as anunciadas 

pretensões a um padrão científico. (Popper, Karl 1980 p. 67) 

 

Apesar de defender que as teorias científicas são aquelas que podem ser 

falsificadas pela experiência, para Popper o objetivo da ciência é encontrar teorias 

verdadeiras. Com isso a ciência evolui por aproximação à verdade e o progresso se dá por 

eliminação de erros e resolução de problemas. De eliminação em eliminação de erros se 

espera avançar em direção à verdade, embora seja incerta a possibilidade de algum dia 

alcançá-la. As teorias mais verossímeis são aquelas provavelmente falsas, com erros 

eliminados e que estão mais próximas da verdade. Nesse sentido Popper é um realista, 

pois defende que a meta da ciência é produzir explicações cada vez mais precisas, com 

menos erros e mais próximas da verdade. Tendo a verdade como meta, a ciência é também 

um meio de apreender a realidade. 

       

1.2– Kuhn e os paradigmas nas revoluções científ icas 

 

Thomas Kuhn, com o intuito de compreender o processo das transformações 

ocorridas nas ciências a partir do início do século XX, foi levado a estudar o 

desenvolvimento histórico da ciência. Em seus estudos se deu conta de que a concepção 

de ciência tradicional não se ajustava ao modo pelo qual a ciência real nasce e se 

desenvolve ao longo do tempo. Opôs-se às teorias indutivas como Popper, mas também 

não aceitou a teoria de falsificacionalista deste. Em sua perspectiva, a ciência evolui de 

forma não cumulativa e revolucionária, pela mudança de paradigma. 
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 Essa sua percepção está publicada na obra A Estrutura das Revoluções 

Científicas, que é tanto uma investigação sobre momentos decisivos na história científica 

quanto uma tentativa de explicar uma teoria sobre como as revoluções ocorrem na ciência. 

A forma como Kuhn vê o progresso científico se dá ao longo da seguinte estrutura aberta: 

 

fase pré-paradigmática       ciência normal       crise       revolução       nova ciência normal       

nova crise        nova revolução  

 

A fase pré-paradigmática é caracterizada por toda uma atividade ainda não 

propriamente científica diversa e desorganizada. Entre os membros da comunidade 

científica não há um acordo sobre quais fenômenos devem ser estudados e como o devem 

ser, sobre as regras, métodos e valores que devem direcionar a busca, sobre o 

desenvolvimento das teorias, sobre quais técnicas e instrumentos podem ser utilizados, 

quais devem ser utilizados etc. Enquanto reina essa desorganização não há uma ciência 

verdadeira. Esse período caracterizado pelo desacordo constante e pela discussão de 

fundamentos pelos pesquisadores só se estrutura com o estabelecimento de um 

paradigma. Segundo Kuhn, os paradigmas são “as realizações cientificas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para 

uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, Thomas 1991, p.13). 

O período em que se atua dentro de um dado paradigma, que é adotado por uma 

comunidade científica, é chamado de ciência normal, ou seja, é o período em que o 

paradigma vigente consegue solucionar os enigmas que surgem na atividade científica. 

Nas palavras de Kuhn: “ciência normal” significa a pesquisa firmemente baseada em uma 

ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são reconhecidas durante 

algum tempo por alguma comunidade científica específica como proporcionando os 

fundamentos para sua prática posterior (KUHN, Thomas 1991, p. 29). 

Ao se avançar dentro dos problemas, quando o paradigma assumido permite 

detectar e verificar falhas, dificuldades não familiares e resultados não esperados para 

dado sistema teórico, é porque surgiram as anomalias que colocam em questão o 

paradigma vigente. Segundo Kuhn a descoberta dessa fase se dá “com o reconhecimento 

de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas paradigmáticas que 

governam a ciência normal” (KUHN, Thomas 1991, p.78). 

Ao longo do tempo a acumulação de resultados anômalos, não explicáveis à luz 

dos padrões aceitos, pode se elevar, e ao ultrapassar o controle, instala-se uma crise. A 
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crise só é resolvida com uma revolução científica, onde ocorre uma transformação radical 

dos modelos aceitos e se adota um novo paradigma, ou seja, uma nova teoria é formulada 

e um novo sistema teórico substitui o antigo, passando-se a adotar uma nova visão de 

mundo1. Após a adoção de um novo paradigma inicia-se um período de ciência normal 

até que uma nova crise se instale. Em suma, o que Kuhn propõe é uma dinâmica que se 

faz mediante revoluções de paradigmas.  

No entanto, deve-se destacar que há uma incomensurabilidade entre paradigmas. 

A palavra incomensurabilidade significa “sem medida comum” e tem origem matemática, 

tendo sido usada pelos gregos antigos para expressar a ideia de que não existe uma medida 

comum entre o cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles. Para Kuhn, a 

mudança de paradigma por parte de um cientista é um acontecimento súbito. Ao 

abandonar uma teoria a favor de uma nova teoria, o cientista não o faz de forma gradual. 

Em vez disso, quando abandona uma adota imediatamente a outra, numa espécie de 

conversão que tem muitas semelhanças com a conversão religiosa. Isto porque os 

paradigmas são incomensuráveis. Sendo incomensuráveis, significa que não temos uma 

medida comum completamente objetiva e exterior a cada paradigma para afirmar que um 

é superior ao outro. Assim, os paradigmas são demasiadamente diferentes entre si. Uma 

mudança de paradigma significa uma mudança de visão de mundo, pois cada paradigma 

é uma visão de mundo incompatível com qualquer outra. 

 

Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e orientam 

seu olhar em novas direções. E o que é ainda mais importante: durante as revoluções, 

os cientistas veem coisas novas e diferentes quando, empregando instrumentos 

familiares, olham para os mesmos pontos já examinados anteriormente. É como se a 

comunidade profissional tivesse sido subitamente transportada para um novo planeta, 

onde objetos familiares são vistos sob uma luz diferente e a eles se agregam objetos 

desconhecidos (KUHN, Thomas. S.1991, p.147) 

 

Então a revolução científica é o período em que um novo paradigma, uma nova 

forma de interpretar o mundo é adotada pela comunidade científica e há uma autêntica 

ruptura, pois, os paradigmas em confronto são incomensuráveis. 

                                                 
1 A mudança de um paradigma leva os cientistas a verem o mundo de maneira diferente, pelo fato de que 

adotam novos instrumentos para as pesquisas, e também por que as mesmas trilham um caminho 

totalmente novo, com novos desafios e que certamente levarão a outros objetivos, por isso após uma 

revolução cientifica, os cientistas reagem a um mundo diferente. 
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A partir dessa perspectiva de incomensurabilidade dos paradigmas, o progresso 

científico não se dá no período da revolução científica, mas sim no interior dos 

paradigmas. Nas revoluções científicas, apesar das enormes alterações a que dão origem 

quando devido a uma crise, um paradigma é substituído por outro, e essas alterações não 

constituem propriamente um progresso. Como não existem critérios objetivos de 

comparação entre paradigmas, Kuhn recusa que possamos dizer que o novo paradigma 

que emerge de uma revolução científica é verdadeiro. Por esse motivo, as mudanças de 

paradigmas que resultam das revoluções científicas constituem mais uma evolução ou 

uma mudança do que um progresso. 

A afirmação de Copérnico de que a Terra gira ao redor do sol é um exemplo 

clássico de ruptura de um paradigma no pensamento: os cientistas deixaram a crença de 

que o planeta Terra está no centro do universo. A teoria do geocentrismo é substituída 

pelo heliocentrismo e, em termos globais, não se pode dizer que uma teoria é melhor que 

outra, ainda que neste ou naquele aspecto (exatidão/experimentação), sim. Outro exemplo 

é a derrubada da visão clássica de espaço e tempo com a confirmação das teorias da 

relatividade de Einstein. As mudanças ocorridas nas teorias dos modelos atômicos, 

também são mudanças na concepção de mundo e hoje interpretações diversas do 

fenômeno quântico produzem paradigmas rivais no mundo subatômico. 

 

1.3– A racionalidade das concepções científicas de Popper e Kuhn em 

questão 

 

Em julho de 1965, foi realizado o Seminário Internacional sobre Filosofia da 

Ciência no Bedford College em Londres. De um simpósio acerca da obra de Kuhn 

Estrutura das Revoluções Científicas, presidido por Popper, nasceu A Crítica e o 

Desenvolvimento do Conhecimento, livro que traz várias reflexões e críticas sobre a 

concepção de ciência. Daremos atenção ao texto “O Falseamento e a Metodologia dos 

Programas de Pesquisa”, presente nesta obra, onde Imre Lakatos coloca em foco o 

falseacionismo de Popper e critica a concepção de ciência na obra de Kuhn. 

A partir da concepção popperiana, Lakatos propõe uma nova concepção de 

ciência, proporcionando um refinamento à abordagem falseacionista de Popper. Para tal 

define três tipos de falseacionismo: 

a -   Falseacionismo dogmático; 
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b - Falseacionismo metodológico; 

c – Falseacionismo metodológico sofisticado. 

No falseacionismo dogmático existe uma base empírica de fatos absolutamente 

firme “a partir da qual a falsidade provada pode ser transferida, pela lógica dedutiva, à 

teoria que está sendo testada” (LAKATOS, Imre 1979, p. 118). Dessa forma, a ciência 

cresce mediante o repetido derrubamento das teorias com a ajuda de fatos concretos, o 

homem propõe hipóteses explicativas e a natureza dispõe sobre sua verdade ou falsidade. 

Assim foi com a teoria gravitacional dos vórtices de Descartes, substituída pela teoria de 

Newton, pois os planetas se movem em elipses e não em círculos, como afirmava a teoria 

de Descartes. A teoria de Newton explicava com êxito tanto os fatos explicados pela teoria 

de Descartes, quanto os refutados também. Semelhantemente a teoria de Newton, foi 

refutada pela anomalia do periélio de Mercúrio explicada por Einstein. 

Para essa lógica de crescimento da ciência, supõe-se que haja uma fronteira 

psicológica natural entre proposições teóricas (especulativas) de um lado e proposições 

fatuais (observacionais), de outro. Se a suposição for fatual, ela é verdadeira e esse é o 

critério de demarcação pelo qual uma teoria será científica, se tiver uma base empírica. 

Porém, no falseacionismo dogmático, não há uma fronteira natural entre 

proposições observacionais e teóricas. Isso porque proposições somente derivam de 

outras proposições, não de fatos, não se podendo provar afirmações com experiências e, 

assim, não existe demarcação entre teorias fracas e base empírica forte, sendo todas as 

proposições científicas teórica e incuravelmente falíveis. O critério de demarcação é 

inviável e leva ao mais completo ceticismo, já que nenhum número finito de observações 

pode refutar conclusivamente uma teoria, quer lógica quer empiricamente, e, se este fosse 

o critério então todas as teorias da história da ciência seriam metafísicas e irracionais, o 

que torna o falseacionismo dogmático insustentável, segundo Lakatos.  

 

O falseacionismo dogmático, no entanto, é insustentável. Repousa sobre duas 

suposições falsas e sobre um critério demasiado rigoroso de demarcação entre o 

científico e o não científico. (LAKATOS, Imre 1979, p.118) 

 

O falseacionismo metodológico separa a rejeição da refutação de uma teoria 

(enquanto o falseacionismo dogmático os havia fundido) e propõe um novo critério de 

demarcação: científicas são as teorias, proposições não observacionais, que proíbem 

certos estados de coisas observáveis e, com isso, podem ser falseadas ou rejeitadas. A 
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base empírica é mantida, mas de forma mais liberal que pelo critério dogmático, 

comtempla-se a crítica e mais teorias podem ser consideradas científicas. Resumido por 

Lakatos: 

 

O falseacionista metodológico oferece uma solução interessante ao problema de 

combinar a crítica vigorosa com o falibilismo. Não só oferece uma base filosófica 

para o falseamento depois que o falibilismo puxou o tapete debaixo dos pés do 

falseacionista dogmático, mas também amplia de modo considerável a extensão dessa 

crítica. Colocando o falseamento num cenário novo, salva o atraente código de honra 

do falseacionista dogmático: que a honestidade científica consiste em especificar, de 

antemão, uma experiência de tal ordem que, se o resultado contradisser a teoria, esta 

terá de ser abandonada. (LAKATOS, Imre 1979, p.118) 

 

Para evitar interpretações ingênuas do falseacionismo, Lakatos reduz seu 

elemento convencional e o sofistica, de modo que ainda se possam apresentar as 

“revoluções científicas” como resultantes de um progresso racional. Para tal substitui o 

“problema da apreciação de teorias” pelo “problema da apreciação de séries de teorias”. 

Se, para o falseacionismo ingênuo qualquer teoria experimentalmente falseável é 

científica, para o sofisticado esta cientificidade somente ocorre se houver um excesso de 

conteúdo empírico corroborativo em relação à sua rival, com a descoberta de fatos novos 

e séries de teorias (programas) com maior força heurística. 

 

Contrariando o falseacionismo ingênuo, nenhuma experiência, nenhum relato 

experimental, nenhum enunciado de observação ou hipótese falseadora de baixo nível 

bem corroborada pode levar sozinha ao falseamento. Não há falseamento antes da 

emergência de uma teoria melhor. (LAKATOS, Imre. 1979, p.146) 

 

Lakatos se vale do falseacionismo de Popper, a quem considera ora ingênuo, ora 

sofisticado e também insatisfatório e concebe um falseacionismo metodológico 

sofisticado, caracterizado pela ideia de programas de pesquisa. Ele propõe que a ciência 

é, foi e deveria ser uma competição entre programas de pesquisa rivais. Um programa de 

pesquisa é uma sucessão de teorias que se desenvolve a partir de um núcleo central, que, 

por decisão metodológica, mantém-se infalseável. Um programa será progressivo se for 

pelo menos capaz de propor problemas novos. Se for capaz de predizer com sucesso fatos 

novos, essa predição será inequívoca mostra de que ele conduz ao progresso. 
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Quanto a Kuhn, Lakatos afirma que sua concepção de ciência é irracional. 

Devemos aqui compreender racional, conforme o esboço feito por Chalmers, na obra O 

que é Ciência Afinal? 

 

O racionalista extremado afirma que há um critério único, atemporal e universal com 

referência ao qual se podem avaliar os méritos relativos de teorias rivais. Por exemplo, 

um indutivista pode aceitar como o seu critério universal o grau de corroboração 

indutiva que uma teoria recebe dos fatos aceitos, ao passo que um falsificacionista 

pode basear o seu critério no grau de falsificabilidade de teorias não falsificadas. 

Sejam quais forem os detalhes da formulação do critério por um racionalista, uma 

característica importante dela é sua universalidade e seu caráter não-histórico.(  

CHALMERS,1993 p 137 – 138) 

 

  

 

Em suma para um racionalista o critério que se deve seguir é a universalidade e o 

caráter não histórico da teoria. Neste sentido segundo Lakatos, as defesas de Kuhn 

promovem um abandono de toda a estrutura dos valores intelectuais clássicos da ciência, 

como a racionalidade e a verdade demonstrada, que são deixadas de lado. Apesar de Kuhn 

ter reconhecido as limitações do falseacionismo, ele não propôs nada que pudesse salvar 

ou explicar a racionalidade científica em seu lugar. Além disso, Kuhn não compreende 

que é possível existir alguma posição mais sofisticada do que falseacionismo ingênuo que 

possa garantir a racionalidade. Segundo Lakatos: 

 

[...] De acordo com Kuhn a revolução é excepcional e, na verdade, extracientífica e a 

crítica, em épocas “normais”, é maldição. Ao parecer de Kuhn, com efeito, a transição 

da crítica para o compromisso assinala o ponto em que o progresso – e a ciência 

“normal” – principia. Para ele, a ideia de que na “refutação” se pode exigir a rejeição 

(a eliminação de uma teoria) é falseacionismo “ingênuo”. A crítica da teoria 

dominante e propostas de novas teorias só são permitidas nos raros momentos de 

“crise”. Esta última tese kuhniana tem sido amplamente criticada e não a discutirei. O 

que me interessa é que Kuhn, tendo reconhecido o fracasso do justificacionismo e do 

falseacionismo no proporcionar explicações racionais do desenvolvimento científico, 

parece agora recair no irracionalismo (LAKATOS, Imre. 1979, p. 111 - 112). 

 

A crítica a Kuhn segue ainda em uma perspectiva metodológica. Dessa forma, a 

concepção de ciência de Kuhn não se baseia na lógica da pesquisa, metodologia adotada 
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por Lakatos, baseia-se na psicologia da pesquisa, sendo o crescimento da ciência em Kuhn 

não-indutivo e irracional. Ainda segundo Lakatos 

 

No entender de Kuhn não pode haver lógica, mas apenas psicologia da descoberta. Na 

concepção de Kuhn, por exemplo, as anomalias e incoerências sempre abundam na 

ciência, mas em períodos “normais” o paradigma dominante assegura um padrão de 

crescimento finalmente derrubado por uma “crise”. Não existe nenhuma causa 

racional determinada para o aparecimento de uma “crise” kuhniana. “Crise” é um 

conceito psicológico; é um pânico contagioso. Emerge então um novo “paradigma”, 

incomensurável com o seu predecessor. Não existem padrões racionais para a sua 

comparação. Cada paradigma contém seus próprios padrões. A crise leva embora não 

só as teorias e regras, mas também, os padrões que nos fizeram respeitá-las. O novo 

paradigma traz uma racionalidade totalmente nova. Não há padrões 

superparadigmáticos. A mudança é um efeito de adesão de última hora. Assim sendo, 

de acordo com a concepção de Kuhn, a revolução científica é irracional, uma questão 

de psicologia das multidões. (LAKATOS, Imre. 1979, p. 220 - 221) 

 

É claro que Kuhn, tenta defender a sua concepção de ciência das críticas de 

Lakatos, Popper e outros, mas essa defesa não será objeto de explanação neste texto. Isso 

porque o objetivo deste capítulo é apenas demonstrar o quanto esses autores clássicos 

(Popper, Kuhn e Lakatos), com inúmeras contribuições para filosofia da ciência, em suas 

discussões e teorias, o tempo todo estão preocupados em desenvolver um método que 

comprove sua concepção de ciência racional do ponto de vista da teoria científica, não 

dando importância para a natureza experimental da ciência moderna. Este último aspecto 

será ressaltado por Hacking, conforme será apresentado no último capítulo.  

Por outro lado, cada um deles tem uma tese quanto ao realismo científico (Popper 

é realista e Kuhn é antirrealista – embora isso possa depender do momento da estrutura 

da história das ciências que este esteja avaliando). Hacking também terá uma posição 

sobre isso, conforme veremos. Antes, porém, vejamos no próximo capítulo um pouco 

mais os elementos centrais do debate sobre o realismo na filosofia na ciência 

contemporânea. 
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2- TIPOS DE REALISMO: O DEBATE ENTRE REALISMO E O 

ANTIRREALISMO CIENTÍFICOS2 

 

Ao longo dos séculos, as investigações sobre a natureza frequentemente 

recorreram a entidades teóricas, que pareciam ser impossíveis de se observar diretamente 

pelos sentidos ou mesmo medir por operações simples. O átomo, ou partícula indivisível, 

é o melhor exemplo, sendo objeto de estudo desde a filosofia pré-socrática (Demócrito e 

Leucipo) até a nossa atual visão científica do mundo. 

Mas foi no século XX, com as profundas revoluções que marcaram a ciência, que 

as teorias científicas se tornaram mais bem-sucedidas em suas explicações. Mesmo que, 

no caso dos átomos, por exemplo, ainda não fosse possível observá-los diretamente pelos 

sentidos ou medi-los de maneira simples, a possibilidade de testar hipóteses por meio de 

experimentos para comprová-los ou refutá-los se ampliou. Neste século também ocorreu 

a divisão da Física em duas teorias bem-sucedidas: a teoria da Relatividade Geral de 

Einstein, explicando o macrocosmo, e a Física Quântica com a teoria sobre microcosmo. 

Duas teorias bem-sucedidas, porém, incompatíveis para explicar o universo. 

E nesse contexto onde teorias científicas tratam desde partículas subatômicas 

(muito menores que as dimensões de um átomo) até objetos celestes maiores do que se 

pode imaginar, surge o debate entre realismo científico e antirrealismo científico, ou seja, 

o debate sobre a relação entre as teorias científicas e a realidade física. 

 

2.1 - Realismo científico 

 

Em termos gerais, o Realismo científico sustenta que o objetivo da ciência é 

fornecer uma descrição verdadeira do mundo, ou seja, as teorias devem ser verdadeiras, 

descrevendo corretamente as coisas observáveis e inobserváveis, e como essas coisas 

estão relacionadas. Porém, não se pode definir precisamente o realismo científico, pois é 

um conceito filosófico que tem caracterizações diversas. Em meio a diversas 

caracterizações e tipos de realismo, W. Newton-Smith, defensor do realismo, afirma que 

essa corrente filosófica possui três ingredientes básicos: 

                                                 
2 Boa parte da análise deste capítulo está baseada na análise feita pelo Steven French em Ciência: 

Conceitos-Chaves em Filosofia. 
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1 O ingrediente ontológico: As sentenças das teorias científicas são verdadeiras ou 

falsas assim como as circunstâncias de como o mundo é, independentemente de nós 

mesmos; 

2 O ingrediente causal: A evidência de que uma teoria é verdadeira ou é 

aproximadamente verdadeira, é evidência para a existência de quaisquer entidades 

que existam para que a teoria seja verdadeira ou aproximadamente verdadeira; 

3 O ingrediente epistemológico: É possível, em princípio, ter boas razões para pensar 

em qual, de um par de teorias rivais, é mais provável que seja mais aproximadamente 

verdadeira. (NEWTON-SMITH, W. R. 1981, p. 43) 

 

A partir desses ingredientes basilares do realismo científico, podemos 

compreender que os enunciados teóricos da ciência possuem uma correspondência com 

a realidade (relação teoria-mundo) e que as entidades descritas são reais e, portanto, os 

enunciados não são apenas instrumentos ou ficções para representar os fenômenos.  

Richard Boyd, também defensor do realismo científico, diz que quanto ao 

"realismo científico” os filósofos possuem uma doutrina na qual podemos considerar 

quatro teses centrais: 

   

1- "Termos teóricos" em teorias científicas (isto é, termos inobserváveis) devem ser 

pensados como expressões supostamente referentes; as teorias científicas devem 

ser interpretadas como "realistas". 

2- As teorias científicas, interpretadas realisticamente, são confirmáveis e, em geral, 

muitas vezes confirmadas como aproximadamente verdadeiras por evidências 

científicas comuns interpretadas de acordo com os padrões metodológicos 

comuns. 

3- O progresso histórico das ciências maduras é em grande parte uma questão de 

sucessivas aproximações mais precisas da verdade sobre fenômenos observáveis 

e não observáveis. As teorias posteriores geralmente se baseiam no conhecimento 

(observacional e teórico) incorporado nas anteriores. 

4- A realidade que as teorias científicas descrevem é amplamente independente de 

nossos pensamentos ou compromissos teóricos. (BOYD, R. 1984. p 41-42) 

 

Com base na análise dos artigos destes dois expoentes do Realismo científico, 

mesmo considerando que há vários tipos de realismo, a visão realista, seja qual for, deve 

se enquadrar em tais ingredientes e teses. Ainda segundo a visão realista da ciência, esta 

tem por objetivo a verdade em sentido de corresponder aos estados de coisas que estão 

no mundo. 
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2.2 - Três dimensões do debate realismo e antirrealismo 

 

A variação da definição de realismo científico, entre seus defensores, faz 

necessária uma compreensão do realismo em termos de três dimensões: metafísica, 

semântica e epistemológica. Assim, este pode ser mais bem compreendido no contexto 

das ciências e diferenciado de algumas importantes alternativas antirrealistas. 

Em termos metafísicos, o realismo está comprometido em afirmar que há um 

mundo de objetos cuja existência é independente de nossas percepções e teorias. Essa 

posição se opõe a posições idealistas e fenomenalistas, as quais defendem que o mundo 

é dependente da mente em qualquer sentido. 

Semanticamente, o realismo está comprometido com uma interpretação literal das 

afirmações científicas sobre o mundo. Assim, as afirmações sobre entidades científicas, 

processos, propriedades e relações, observáveis ou inobserváveis, devem ser interpretadas 

literalmente como tendo valores verdadeiros, sejam verdadeiros ou falsos. Grande parte 

da discussão acerca do debate entre realismo e antirrealismo se concentra neste nível, uma 

vez que neste está a discussão sobre a relação entre teoria e mundo. 

O compromisso epistemológico do realismo é a ideia de que, assim como as 

teorias podem descrever e explicar as coisas observáveis, também podem fazer o mesmo 

com as não observáveis. 

A partir da compreensão do realismo nestes três termos é possível fazer uma 

classificação das teses realistas e antirrealistas conforme cada um dos três termos. Com 

isso podemos dizer, por exemplo, que o empirismo construtivo de van Fraassen, que faz 

uma interpretação literal das afirmações científicas sobre o mundo, porém sem implicar  

uma crença na verdade da teoria, se diferencia parcialmente do realismo semântico que 

interpreta literalmente as afirmações científicas e defendem que na medida em que as 

teorias descrevem como o mundo é, elas são verdadeiras, e se diferencia totalmente do 

realismo epistemológico, que aceita que coisas observáveis e inobserváveis podem ser 

explicadas. 

 

2.3 – Antirrealismo 

 

O antirrealismo sustenta que o objetivo da ciência é fornecer uma descrição 

verdadeira da parte “observável” do mundo. Entidades como elétrons, as quais não são 

detectáveis com sentidos humanos normais, não existem, segundo essa corrente. Alguns 
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antirrealistas se mantêm em uma posição mais relutante e acreditam que as teorias são 

ferramentas intelectuais e não podem ser entidades como relatos literais de como o mundo 

é. Outros já dizem que as teorias podem ser interpretadas literalmente, pois, por mais que 

nos utilizemos delas, jamais teremos razões suficientes para acreditar que elas estão 

certas. 

Van Fraassen, que tem uma posição antirrealista, trata do aspecto literal da 

verdade que as teorias buscam promover, quando elabora um enunciado que ele julga ser 

o correto para o realismo científico: 

 

A ciência visa dar-nos em suas teorias um relato literalmente verdadeiro de como o 

mundo é, e a aceitação de uma teoria científica envolve a crença de que ela é 

verdadeira. (VAN FRAASSEN, Bas. 2007p.27) 

 

Van Fraassen, utiliza o termo ‘literalmente’ para eliminar outras abordagens que 

admitem que as teorias sejam verdadeiras, porém, somente quando devidamente 

interpretadas. Trata-se de uma abordagem compatível com o convencionalismo, o 

positivismo e o instrumentalismo, como coloca van Fraassen. 

Ao contrário dessa abordagem, o enunciado, para o realismo científico, formulado 

por van Fraassen, defende que as teorias científicas fornecem relatos literalmente 

verdadeiros, assim mesmo os termos inobserváveis contidos nas teorias são termos que 

possuem características referenciais, ou seja, as entidades inobserváveis descritas pelas 

teorias realmente existem. 

Após formular a definição do enunciado que julga ser o correto para o realismo 

científico, a intenção de van Fraassen é, a partir dessa definição, examinar e defender o 

empirismo construtivo (posição antirrealista), como uma possível alternativa ao realismo. 

Van Fraassen define o antirrealismo da seguinte forma:   

   

o anti-realismo é a posição segundo a qual o objetivo da ciência pode bem ser atendido 

sem fazer tal relato verdadeiro , e a aceitação de uma teoria pode, de modo apropriado, 

envolver algo a menos (ou diferente) que a crença de que ela é verdadeira. (VAN 

FRAASSEN, Bas. 2007p. 30) 

 

Com essa definição, van Fraassen busca demonstrar que o tipo de antirrealismo 

que defende diverge de outras propostas antirrealistas. E a explicação para essa 

divergência está na maneira de interpretar as teorias científicas. Segundo van Fraassen, 
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são duas formas distintas de interpretação das teorias científicas, que dividem o 

antirrealismo em dois tipos: “o primeiro afirma que a ciência é verdadeira ou isso procura, 

interpretada apropriadamente (e não literalmente). A segunda afirma que a linguagem da 

ciência deveria ser literalmente interpretada, mas que suas teorias não precisam ser 

verdadeiras para serem boas”. (VAN FRAASSEN, Bas. 2007 p.31) 

Isto significa que o antirrealista que faz uma interpretação não literal da linguagem 

da ciência pode admitir uma teoria científica como verdadeira, mas somente se for 

devidamente interpretada. E o antirrealista que interpreta a teoria literalmente não precisa 

implicar uma crença na verdade da teoria. Van Fraassen assume o segundo tipo de 

antirrealismo. 

Mas o fato é que nenhum dos tipos de antirrealismo inclui entidades teóricas entre 

os tipos de coisas que realmente existem no mundo. 

 

2.4 - Uma defesa do realismo científico: o “argumento sem milagres”  

 

O “argumento sem milagres” é um dos argumentos mais fortes a favor do realismo 

científico. Embora tenha sido independentemente desenvolvido por diversos autores, 

Boyd e Smart, por exemplo, ele é atribuído a e resumido por Hilary Putnam: 

 

[O realismo] é a única filosofia que não faz do sucesso da ciência um milagre. Que os 

termos nas teorias científicas maduras tipicamente são referenciais [...]; que as teorias 

aceitas numa ciência madura são tipicamente aproximadamente verdadeiras; que o 

mesmo termo pode se referir à mesma coisa mesmo quando ocorre em teorias 

diferentes - tais proposições são vistas pelo realista científico não como verdades 

necessárias, mas como parte da única explicação científica do sucesso da ciência e, 

portanto, como parte de qualquer descrição científica adequada da ciência e de suas 

relações com seus objetos (PUTNAM, H.  1975. p. 73. Apud Chibeni,2006 p. 228). 

 

De acordo com esse argumento, seria uma surpreendente coincidência se uma 

teoria que fala sobre elétrons e átomos fizesse previsões exatas sobre o mundo observável 

e estes elétrons e átomos não existissem realmente. Sem átomos e elétrons, o que 

explicaria o ajuste perfeito da teoria com os dados observacionais? Como explicar os 

avanços tecnológicos a que as teorias têm conduzido, se não supusermos que as teorias 

são verdadeiras? Acreditar que os átomos e elétrons são apenas “ficções úteis”, como 

defendem os antirrealistas, é como acreditar em milagres. 
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Ora, se há uma alternativa não milagrosa, obviamente é muito melhor não 

acreditar em milagres, assim dizem os defensores realistas. Com isso, a melhor explicação 

para o sucesso da ciência é que as teorias são verdadeiras e descrevem como o mundo é. 

O objetivo do argumento não é mostrar que o realismo está correto e o 

antirrealismo, errado. Trata-se de uma inferência da melhor explicação, a qual afirma que 

se uma hipótese, além de boa é também a melhor explicação para algum dado, então é 

razoável aceita-la como provavelmente verdadeira. É o que defende o argumento, sendo 

que a melhor explicação para o fato de que muitas teorias que postulam entidades 

inobserváveis possuem um alto nível de sucesso empírico é que as teorias são verdadeiras 

e as entidades em questão realmente existem, e se comportam tal como as teorias 

descrevem. Se não assumirmos isso, estaremos diante de um mistério inexplicável. 

Embora seja intuitivamente um bom argumento, ele não está imune a várias contestações.  

 

2.4.1 - A metaindução pessimista – MIP 

 

Um dos contra-argumentos ao “argumento sem milagres” remete a certos fatos da 

história da ciência. Historicamente há muitos casos de teorias aparentemente bem-

sucedidas em seu tempo e que hoje acreditamos ser falsas. A teoria do flogisto da 

combustão, é um exemplo. Esta teoria permaneceu satisfatória por muito tempo, até que 

por volta do século XVIII, Lavosier descobriu, por meio de inúmeras experiências bem 

elaboradas, a importância do oxigênio no processo da combustão. Assim chegou-se a 

conclusão de que o flogisto não existe, e  a combustão ocorre quando as coisas reagem 

com o oxigênio do ar. Mas fora a inexistência do flogisto, a teoria era empiricamente 

muito bem-sucedida, uma vez que se enquadrava razoavelmente nos dados 

observacionais daquele momento. 

Exemplos como este mostram que, ao longo da história da ciência, é frequente 

teorias bem-sucedidas se revelarem falsas posteriormente. Diante disso é difícil acreditar 

que teorias atuais, ainda que bem-sucedidas, devam ser consideradas verdadeiras. 

Alguns realistas, respondem a esse contra-argumento, modificando levemente o 

“argumento sem milagres”. Tentam aprimorá-lo, dizendo que o sucesso empírico de uma 

teoria é indício de que o que uma teoria diz sobre o mundo inobservável é 

aproximadamente verdadeiro, ao invés de precisamente verdadeiro, tornando assim o 

“argumento sem milagres” menos vulnerável a contraexemplos da história da ciência. 
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No entanto, mesmo com a tentativa de aprimoramento do argumento, o debate 

ainda continua, pois embora o número de contraexemplos históricos seja reduzido, não é 

possível zerá-los. 

  

2.4.2 - A subdeterminação da teoria pela evidência – STE 

 

Como já explicitado no “argumento sem milagres”, trata-se de uma inferência da 

melhor explicação, onde havendo mais de uma teoria para explicar tal fenômeno, 

devemos assumir que provavelmente a teoria verdadeira é aquela que possui mais 

evidências, ou seja, aquela onde os dados observacionais constituem mais indícios para 

as afirmações sobre as entidades inobserváveis. 

Mas pode ocorrer uma situação, na qual existam duas ou mais teorias igualmente 

bem-sucedidas empiricamente que expliquem um mesmo fenômeno. Estas teorias podem 

ser incompatíveis entre si, ou seja, cada teoria pode postular um conjunto de entidades 

diferentes, ou um mundo diferente. Nestas condições como saber qual teoria é a 

verdadeira? 

Os defensores do “argumento sem milagres” insistiriam na ideia da melhor 

explicação, por meio das evidências, que podem dar um suporte a mais para uma das 

teorias que explicam tal fenômeno. Porém, é possível que, para cada evidência que 

encontrarmos a favor de uma teoria que explique tal fenômeno, também podemos 

encontrar outra (s) evidência (s) que explique (m) esse mesmo fenômeno. Logo, a 

subdeterminação da teoria pela evidência não é possível, pois sempre haverá várias teorias 

rivais, que podem dar conta da explicação dos mesmos fenômenos igualmente bem.  

Os realistas respondem que sempre haverá mais de uma explicação possível para 

um dado fenômeno, mas isso não quer dizer que umas sejam tão boas quanto as outras, e 

ainda que sejam, não significa que não há como escolher entre elas. Uma das teorias pode 

ser mais simples que a outra, por exemplo, postulando menos entidades inobserváveis no 

mundo, ou explicando os dados de um modo intuitivamente mais plausível e, portanto, 

seria a melhor. Assim, se houver critérios para escolha teórica, além das evidências, não 

há problema da subdeterminação. 

Resumidamente, o argumento da subdeterminação da teoria pela evidência diz que 

há sempre múltiplas explicações para um mesmo fenômeno e não temos como saber qual 

delas é verdadeira, portanto é complicado falar em conhecimento da realidade 

inobservável. 
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2.4.3 - O argumento derradeiro supõe o que deveria provar – ASM 

   

Este argumento tem a ideia de que você assume como parte do seu argumento, a 

própria ideia para a qual você está argumentando, num sentido de circularidade. O realista 

faz isso ao utilizar a inferência a melhor explicação, que é o mesmo método utilizado 

pelos cientistas, para explicar o sucesso da ciência. 

Admitindo que os cientistas trabalham utilizando o método da inferência da 

melhor explicação, o realista assume a própria explicação da prática científica, que ele 

tenta defender. Dessa forma abre brechas para que tal argumento seja facilmente 

contestado.  

 

2.5- Uma alternativa antirrealista: empirismo construtivo de Van 

Fraassen 

 

Conforme já explicitado no item 2.3, a posição antirrealista de Van Fraassen, 

embora como as outras (na medida em que insiste que devemos restringir nossas crenças 

somente a coisas observáveis), possui pontos divergentes de outras propostas 

antirrealistas. Divergência que se dá devido às duas formas distintas de interpretação das 

teorias científicas (literal e não literal), que dividem o antirrealismo em dois tipos: um 

que interpreta a linguagem de forma não literal e pode admitir uma teoria científica como 

verdadeira, mas somente depois de passar pelo crivo da interpretação adequada, e o outro 

que admite uma interpretação literal, mas que não implica necessariamente em uma 

crença na verdade da teoria. O antirrealismo de Van Fraassen, o empirismo construtivo, 

defende a posição que admite uma interpretação literal. 

Para o empirista construtivo, admitir uma interpretação literal das teorias 

científicas, não implica necessariamente acreditar que sejam teorias verdadeiras e nem 

que as entidades que elas postulam sejam reais. O que se admite é que podem ser, mas 

não sabemos se são. A saída então é testar as teorias procurando resultados empíricos, 

tentando determinar se são adequadas e descrevem os fenômenos capazes de serem 

observados. 

A proposta de van Fraassen é que, em relação às teorias, a atitude correta não é 

acreditar que sejam verdadeiras, mas aceitá-las como empiricamente adequadas, e que o 

objetivo da ciência não é a verdade, mas sim a adequação empírica: 
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A ciência visa dar-nos teorias que sejam empiricamente adequadas; e a aceitação de 

uma teoria envolve, como crença, apenas aquela de que ela é empiricamente 

adequada. (VAN FRAASSEN, Bas. 2007 p.33) 

 

Nesta visão antirrealista, as teorias nos dizem como o mundo poderia ser, mas não 

temos como saber se são verdadeiras. Com isso, os fenômenos são salvos quando há uma 

adequação empírica, e certa teoria descreve exatamente o que ela diz sobre as coisas 

observáveis e eventos no mundo. 

Tendo em vista que o objetivo de van Fraassen com o empirismo construtivo é 

formular uma proposta alternativa ao realismo científico, vejamos como esta posição 

antirrealista resolve os problemas colocados pela MIP, STE e ASM, expostos no item 2.4. 

O problema da metaindução pessimista resume-se ao fato de que, ao longo da 

história, são várias as teorias bem-sucedidas em seu tempo, que de forma radical 

simplesmente deixaram de ser. Como podemos saber se o mesmo não acontecerá com 

nossas teorias atuais, e então como assumi-las como verdadeiras? 

 Para o empirista construtivo, já que uma teoria nos diz apenas como o mundo 

poderia ser, não deve haver problema algum, quando a evidência nos diz que, que poderia 

não ser como diz a teoria. O fato de que poderia não ser desse modo não significa que é 

exatamente do outro modo, é apenas outra maneira do poderia ser. Assim as mudanças 

radicais nada mais são do que mudanças na história de que o mundo poderia ser assim ou 

assado, e não temos como saber ao certo como é. Conforme o nível das evidências vai 

aumentando, cada teoria que sucede pode ser vista como mais adequada empiricamente 

que a anterior. 

 O problema da subdeterminação da teoria pela evidência é uma situação na qual 

temos duas ou mais teorias igualmente bem-sucedidas, incompatíveis logicamente e 

apoiadas por evidências. Como saber qual é a verdadeira? 

Para o empirista construtivo, podem-se aceitar todas as teorias nestas condições 

(bem-sucedida e apoiada em evidências), como empiricamente adequadas. O fato de um 

cientista escolher trabalhar com uma ou outra pode ser porque uma é mais simples do que 

a outra, ou não tem dinheiro para trabalhar com mais de uma. As razões de escolha não 

têm ligação com a verdade de nenhuma teoria, mas são meramente “pragmáticas”.  

O problema do ASM está na circularidade, onde a posição realista emprega os 

mesmos métodos da ciência para explicar a própria ciência, sendo os métodos utilizados 
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também parte da ciência. A questão é que o foco está nas teorias científicas bem-sucedidas 

e não damos importância às propostas e hipóteses que foram ao longo do caminho 

abandonadas. 

Para explicar o sucesso da ciência van Fraassen faz uma comparação com a teoria 

darwiniana (a teoria da evolução das espécies, a seleção natural). De acordo com a teoria 

da evolução das espécies, os organismos mais bem adaptados têm maiores chances de 

sobrevivência do que os menos adaptados, e portanto, deixam mais descendentes. Assim, 

os que sobrevivem são bem-sucedidos em sua interação com o seu meio ambiente.Van 

Fraassen argumenta isso com o exemplo do camundongo, que sobrevive a seus 

predadores, os gatos. Diferentemente da observação de Santo Agostinho de que o 

camundongo foge do gato porque percebe que ele é seu inimigo, a teoria darwinista não 

se preocupa com tal questão, a relevância da questão é que se o camundongo não fugisse 

do gato, simplesmente não existiria mais. Por isso, essa espécie é bem-sucedida em seu 

meio.  

 

Exatamente da mesma maneira, alego que o sucesso das teorias científicas comuns 

não é nenhum milagre. Não é nem mesmo surpreendente para a mente científica 

(darwinista). Pois toda teoria científica nasce em uma vida de competição feroz, uma 

selva de dentes e garras ensanguentadas. Apenas as teorias bem-sucedidas sobrevivem 

– aquelas que, de fato, agarram as reais regularidades da natureza. (VAN 

FRAASSEN, Bas. 2007 p.81) 

 

Dessa forma, a sobrevivência de uma teoria está ligada diretamente a sua 

adequação empírica e não à verdade, como requer a posição realista. Uma teoria é bem-

sucedida se for empiricamente adequada e sendo empiricamente adequada, sobrevive. 

Contudo, mesmo com esses argumentos como alternativas ao realismo, o 

empirismo construtivo de van Fraassen enfrenta problemas: a distinção observável e 

inobservável de modo satisfatório e a insuficiência da explicação do sucesso da ciência. 

Essa alternativa antirrealista admite que só podemos ter conhecimento do que nos é 

possível observar com nossos sentidos, ou seja, a olho nu. Logo pressupõe que há uma 

distinção satisfatória do que é observável e o que não é. 

Mas a questão é : como se classificam as situações em que utilizamos 

instrumentos, como microscópios, por exemplo? A atitude empirista obriga essa posição 

a enfatizar a experiência, logo o conhecimento está naquilo nitidamente observável. 

Contudo, van Fraassen, assume que o termo “observável” é vago, mas não é um obstáculo 
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a sua posição, apenas impõe limites consideráveis à precisão com que se pode formular a 

distinção observável e inobservável, mas não a torna irreal. 

O segundo problema está na insuficiência da explicação do sucesso da ciência 

pelo antirrealista. Ao tentar desqualificar o problema do sucesso científico, o empirista 

construtivo esbarra nos mesmos problemas que o realista quanto à subdeterminação das 

teorias 

Embora chegue a propor que se pode abrir mão da explicação do sucesso da 

ciência, ao tentar respondê-la, responde-a de forma insatisfatória, pois não explica o 

sucesso, apenas constata que todas as teorias levadas a sério são bem-sucedidas por serem 

empiricamente adequadas. Isso o realista já sabe. A pergunta realista seria por que elas 

são bem-sucedidas? Ou: por que são empiricamente adequadas? Nos termos de van 

Fraassen.  

Exposto os elementos centrais do realismo na filosofia da ciência contemporânea, 

vejamos no terceiro capítulo a posição de Hacking sobre o realismo científico.  
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3- O REALISMO DE ENTIDADES E O ANTIRREALISMO DE TEORIAS 

DE HACKING 

 

Hacking, em Representar e Intervir - Tópicos Introdutórios de Filosofia da 

Ciência, defende um realismo um tanto inovador em relação às abordagens clássicas. Na 

obra, ele trata sobre a representação do mundo e a intervenção nele, procurando dar a 

devida importância à discussão sobre a prática científica ser real ou não, tendo como 

critério de realidade a capacidade de modificar e transformar as coisas no mundo. 

 

[...] A realidade tem a ver com a causação, e nossas noções sobre a realidade são 

formadas a partir de nossa habilidade de mudar o mundo [...] trataremos como real 

aquilo que podemos utilizar para intervir no mundo de forma a afetar algo, ou aquilo 

que o mundo pode usar para nos afetar. [...] Os filósofos da ciência constantemente 

discutem questões relativas a teorias e representações da realidade, mas raramente 

dizem alguma coisa a respeito dos experimentos, da tecnologia ou da utilização do 

conhecimento para alterar o mundo. (  HACKING, Ian. 2012. p. 230,231,235 e 237). 

 

Considerando que a experiência antecede a obtenção do conhecimento científico, 

a intervenção, e não só a representação, tem caráter determinante quando o assunto é a 

atividade científica moderna. A observação e a experiência são importantes para obter 

conhecimento científico e modificá-lo, porém, não descrevem o mundo tal como ele é, 

mas, mediatizado e transformado, dadas as intervenções ativas sobre ele, é possível a 

obtenção de um conhecimento mais verdadeiro.  

A distinção entre representação e intervenção é fundamental para destacar a 

posição de Hancking dos outros filósofos da ciência. O seu realismo de entidades é 

elaborado em termos de intervenção no mundo, enquanto o debate entre realismo e 

antirrealismo tradicional é centrado na representação. 

              

3.1- Antirrealismo de teoria de Hacking 

 

Toda explanação presente nos capítulos I e II do livro de Hacking está centrada 

na representação, ou seja, as reconstruções tanto realistas quanto antirrealistas se dão num 

discurso sobre a elaboração de teorias e os critérios pelos quais elas devem ser avaliadas, 

diferenciadas e, em última instância,aceitas ou não. 
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Hacking entende a elaboração de teorias como uma forma de representação, e é 

nisso que se baseia seu antirrealismo de teorias. 

As características essenciais das representações são certas semelhanças que as 

pessoas buscam capturar quando representam. Com isso, uma representação pode ser 

mais ou menos precisa em descrever essas semelhanças. Além disso, pode haver outras 

representações alternativas, que podem figurar ou descrever de maneira distinta e de 

outras perspectivas. Qualquer objeto ou fato representado está sujeito a ser representado 

das mais variadas formas possíveis. A possibilidade de múltiplas representações para 

qualquer fenômeno coloca em questão o que é ‘real’.  

Hacking ainda destaca um problema da filosofia da linguagem (o da referência), 

fazendo alusão ao teorema de Putnam “gatos e cerejas”. Uma pessoa pode estar fazendo 

referência a cereja, àquilo que outra chama de gato e ao se afirmar, por exemplo, “o gato 

está sobre o tapete”, embora possa se estabelecer como verdadeira ou falsa dada sentença, 

isso não constitui uma representação da realidade, pois esta sentença pode ser empregada 

para os mais diversos usos, o de que “há cerejas na árvore”, por exemplo, e não o de 

retratar a realidade. As teorias seriam de fato tentativas de representar a realidade, mas 

com respeito ao estabelecimento dos valores de verdade, a possibilidade de múltiplas 

representações impede que haja uma decisão definitiva sobre verdade ou falsidade.  

Tendo em vista que a discussão sobre a representação científica é um problema 

para o realismo científico, Hacking termina por apoiar uma atitude antiteórica. Sendo a 

verdade das explicações das teorias primordial para o realismo tradicional, a posição 

antiteórica de Hacking pode ser constatada na seguinte passagem: 

 

As explicações são relativas aos interesses humanos. Eu não nego que a explicação “a 

sensação de que a chave virou dentro do cadeado” como diz Pierce - aconteça em 

nossa vida intelectual. Mas ela, em grande parte, diz respeito às circunstâncias 

históricas ou psicológicas de dado momento. Há vezes em que sentimos que o 

conhecimento ganharia muito por meio da organização de novas hipóteses 

explicativas. Mas essa sensação não oferece qualquer suporte para a afirmação da 

verdade das hipóteses. (HACKING, Ian. 2012. p. 121). 

 

A partir dessa colocação, principalmente quando diz que as explicações dependem 

dos interesses humanos, Hacking se aproxima das explicações de van Fraassen, e também 

se aproxima do antirrealismo de Cartwritght, na medida em que esta contempla a prática 

teórica dos cientistas no nível das explicações cientificas. Porém, Hacking se diz em uma 
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posição menos rígida do que a desses dois filósofos, pois assim como Peirce, ele acredita 

que a explicação pode representar uma base epistêmica fraca. 

O antirrealismo de teorias de Hacking se torna mais nítido quando argumenta que 

a representação precede a realidade: 

 

Mas a conceitualização da realidade como realidade é secundária, pois algo de 

tipicamente humano a precede, a representação. (HACKING, Ian. 2012. p.218 e 219). 

 

O que Hacking quer dizer não é que o mundo depende de nós, pois ele existe 

independentemente da representação ou linguagem humana. A ideia que ele defende é 

que a realidade enquanto conceito humano é produto de nossas representações e nosso 

pensamento. Hacking explica que o antirrealismo se dá devido aos diferentes tipos de 

representação:  

 

Se a realidade fosse apenas um atributo da representação e nós não tivéssemos 

desenvolvido estilos alternativos de representação, o realismo não seria um problema 

nem para os filósofos nem para os estetas. O problema surge porque temos sistemas 

alternativos de representação. [...] 

Novas teorias são novas representações, e novas representações criam novos tipos de 

realidade. E isso segue tão somente de meu relato a respeito da realidade como um 

atributo da representação [...]. Não faz sentido pensar em antirrealismo quando só 

existe um tipo de representação. (HACKING, Ian. 2012. p.222 e 223).   

      

Contudo, Hacking afirma que tanto o realismo como o antirrealismo centram suas 

discussões em bases de representações: 

 

O realismo e o antirrealismo brigam entre si, tentando vencer um ao outro por meio 

de argumentos a respeito da natureza da representação. (HACKING, Ian. 2012. p. 

229). 

 

Após a avaliação da questão da representação científica e sobre as posições que 

figuram o debate, Hacking entende que a discussão sobre o realismo científico é vaga se 

tomada apenas no nível da teoria, e então se volta para a prática científica, na tentativa de 

defender o realismo científico a partir da intervenção. 

 

     3.2 - O realismo de entidades de Hacking 
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Para apoiar seu realismo de entidades, baseado na intervenção, Hacking 

desenvolve uma filosofia da experimentação, contrapondo-se à tradição que privilegia as 

teorias e dando ênfase a ciência experimental, fundada na intervenção do mundo 

conforme as contribuições de Francis Bacon (pioneiro da tradição empirista britânica, 

caracterizada pela visão de que todo conhecimento deve vir essencialmente da 

experiência sensorial) para a filosofia da ciência. Para tal, visa demonstrar que a 

experimentação independe da teoria. 

 

Hoje, a história das ciências naturais é quase sempre escrita sob a forma de uma 

história da teorização. A filosofia da ciência tornou-se a filosofia da teoria, e chegou 

ao ponto até de se colocar em dúvida a existência de observações ou experimentos 

que antecedessem as teorias. Espero, ... , é iniciar um movimento de retorno a Bacon, 

de modo que possamos atentar mais seriamente para ciência experimental. A 

experimentação possui vida própria. (HACKING,Ian. 2012. p.236). 

 

Um exemplo da preferência ao aspecto teórico da ciência é demonstrado no 

seguinte relato de Hacking: 

 

Meu colega C.W.F. Everit escreveu um verbete sobre os irmãos London para o 

Dictionary os scientific biography (Dicionário de biografia científica). Esses dois 

irmãos fizeram contribuições fundamentais para a nossa compreensão da 

supercondutividade. Fritz London (1900-1953) era um teórico que trabalhava com a 

física de baixas temperaturas, e Heinz London (1907-1970), um experimentador da 

mesma área, que também fez algumas contribuições teóricas. Eles formavam um time 

e tanto. A biografia de Fritz foi aceita pelo dicionário, mas a de Heinz foi mandada de 

volta para ser resumida. O editor (Kuhn) demonstrou preferir os teóricos. 

(HACKING,Ian. 2012. p.238). 

 

É contra essa preferência que Hacking tenciona demonstrar que a experimentação 

possui vida própria, ou seja, possui um desenvolvimento independente das teorias. 

Com isso Hacking vai se opor ao tipo de reconstrução da ciência defendida por 

Popper, conforme explícito no capítulo I, a dedução, onde a teoria precede e orienta a 

experimentação. 

Hacking então expõe vários exemplos tirados da história da ciência que visam 

demonstrar que a experimentação tem vida própria, e que experimentos feitos por pura 
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curiosidade ou observações casuais frequentemente precedem e até mesmo independem 

da elaboração de teorias. 

Um importante exemplo, dentre estes, é o desenvolvimento da termodinâmica, o 

qual se deu através de várias invenções tecnológicas que estimularam a elaboração de 

teorias. Como exemplo para explicar o desenvolvimento da termodinâmica, Hacking 

utiliza a invenção da máquina a vapor, composta de três fases, a invenção do motor 

atmosférico de Newcomen (1709-1715), o motor condensador de Watt (1767-1784) e o 

motor de alta pressão de Trevithick (1798).  

Newcomen desenvolveu o primeiro motor a vapor bem-sucedido na tarefa de 

conduzir uma bomba para retirar água das minas. Posteriormente Watt, com muitos erros 

e tentativas, fez um aperfeiçoamento para melhorar a eficiência da máquina, introduzindo 

um condensador separado que dobrou o desenpenho do motor. Watt percebeu que a 

máquina do modelo de Newcomen gastava muita energia, pois a câmara de expansão e 

condensação eram as mesmas. Era necessária mais energia para voltar a aquecer o vapor 

condensado e toda a câmara. Watt, então, criou uma terceira câmara de expansão apenas 

para empurrar os pistões e quando estes desciam, o vapor era direcionado para o 

condensador. Nascia então a ideia de trabalho expansivo, importante para a ciência pura. 

Utilizava-se menos carvão e a máquina ficou mais eficiente e barata. As máquinas de 

Watt eram grandes, Trevithick trabalhou em um modelo compactado utilizando vapor de 

alta pressão, na tentativa de construir um motor menor e mais eficiente, porém a 

construção desses motores acarretava altos riscos de explosão, ainda assim Trevithick 

seguiu adiante com os experimentos. Ao invés de usar a força da pressão atmosférica para 

mover os pistões, através de vácuo induzido em câmaras, Trevithick criou uma caldeira 

que permitia que a própria expansão do vapor impulsionasse bielas e manivelas, de forma 

a mover rodas. Assim, em 1799, Trevithick, criou o primeiro motor de locomotiva. 

Depois, Sadi Carnot (1796-1832), denominado “pai da termodinâmica”, “compreendeu 

que a eficiência do motor depende não apenas das diferenças de pressão, mas das 

diferenças de temperatura entre o vapor que entra no cilindro e o vapor expandido que sai 

do cilindro. Assim, nasceram o ciclo de Carnot, o conceito de eficiência termodinâmica 

e, finalmente quando as ideias de Carnot foram unidas ao princípio da conservação de 

energia, a ciência da termodinâmica. ” (HACKING, Ian. 2012. p.252).  

Com este e os demais exemplos que cita, como o desenvolvimento da ótica entre 

1600 e 1800, que se deu a partir do simples reparo de fenômenos surpreendentes 

(HACKING,Ian. 2012. p.242, 243), Hacking consegue comprovar que na história da 



 

 

36 

ciência, há vários indícios que a experimentação é independente da teoria, no sentido de 

que uma pode anteceder a outra.  

Baseado nessa ideia Hacking pretende mostrar que com a intervenção é possível 

comprovar a existência de entidades microscópicas, sem a dependência de um princípio 

teórico elevado. 

 

O trabalho experimental nos fornece a mais forte evidência para o realismo científico. 

Isso não se deve a podermos testar hipóteses a respeito de entidades que a princípio 

não podem ser “observadas” serem regularmente manipuladas para produzir novos 

fenômenos e investigar outros aspectos da natureza. Elas são ferramentas, 

instrumentos da prática, e não do pensamento. (HACKING,Ian. 2012. p.369) 

 

 

Com essa ideia, Hacking se convence da realidade dos elétrons, quando por um 

amigo fica sabendo de experimentos que visavam comprovar a existência dos quarks, 

alguns dos quais teriam cargas elétricas fracionais em relação à do elétron de 

aproximadamente 1/3 e. Porém estes experimentos não comprovam a existência dos 

quarks, mas sim dos elétrons: 

Nada na teoria sugere que os quarks possuem existência independentemente; se eles 

vêm a possuir, reagem imediatamente e são logo tragados (HACKING,Ian. 2012. 

p.83) 

 

Nestes experimentos, os elétrons juntamente com os pósitrons (partícula com a 

mesma carga e massa do elétron, mas carregada positivamente), são usados como 

ferramentas, vaporizando-os sobre uma bola de nióbio, esperando detectar nela uma carga 

fracionada de aproximadamente 1/3 e. Hacking então resume os experimentos com 

seguinte relato:  

 

Mas como a carga da gota de nióbio é alterada? “Bem, nesse estágio”, respondeu meu 

amigo, “nós a bombardeamos com pósitrons, para aumentar a carga, ou com elétrons, 

para diminuí-la”. Naquele dia, tornei-me um realista científico, pois, até onde eu sei, 

se você pode bombardeá-los, então eles são reais. (HACKING, Ian. 2012. p. 84) 

 

É com base nessa possibilidade de intervenção na natureza que Hacking defende 

a existência das entidades teóricas, como os elétrons, independentemente, da existência 

de um argumento justificado a respeito de possíveis evidências em favor da verdade das 

teorias sobre elas. Assim os elétrons existem porque podemos utilizá-los como 
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ferramentas para causar efeitos na natureza e não porque existem teorias convincentes 

que postulam sua existência. 

 

[...] os elétrons não são mais formas de organizar nossos pensamentos ou salvar 

fenômenos observados; eles se tornam maneiras de se criar fenômenos em outros 

domínios da natureza. Ou seja, eles se tornam ferramentas. (HACKING,Ian. 2012. 

p.370) 

 

 

A formulação do realismo de entidades de Hacking se destaca também por 

eliminar, de certa forma, alguns dos problemas da discussão realismo e antirrealismo, 

conforme descritos no capítulo II. 

De acordo com as colocações de Steven French, o problema do MIP, por exemplo, 

é resolvido na posição do realista de entidades, na medida em que as teorias associadas 

ao elétron, por exemplo, tiveram mudanças significativas, “de teorias que viam o elétron 

obedecendo à mecânica clássica de Newton à nova teoria quântica que sugere que eles 

têm um aspecto parecido com ondas, ou ainda da eletrodinâmica quântica que os 

apresenta simplesmente como saliências em um campo quântico até as teorias das cordas 

atuais, e assim por diante” (FRENCH, Steven, 2009 p. 114). Com todas as mudanças nas 

teorias, a crença da existência dos elétrons persistiu, pois estes se tornaram ferramentas 

necessárias, as quais quando manipuladas podem criar um novo fenômeno.  

Quanto ao problema do STE, o realista de entidades o supera ao defender que a 

crença na existência das entidades inobserváveis não está interligada com a verdade das 

teorias associadas. 

A respeito do sucesso da ciência, o realista de entidades explica com o argumento 

da intervenção, ou seja, a ciência é bem-sucedida na medida em que podemos intervir e 

conseguimos causar efeitos no mundo. Desse ponto de vista, para o realista de entidades 

é mais interessante focar na intervenção e não na representação. Por meio das ferramentas 

de intervenção como os elétrons, nos é possível acreditar que estes e outras entidades 

inobserváveis realmente existem. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base em todo o exposto, a posição de Hacking frente ao debate sobre o 

realismo científico tradicional é de fato inovadora, na medida em que não podemos defini-

lo nem como realista nem como antirrealista. Assume um antirrealismo de teorias e se 

apoia ao mesmo tempo em um realismo de entidades, tendo a manipulação como apoio, 

para alegar a existência de entidades, que podem ser utilizadas em experimentos 

científicos ou aplicações tecnológicas, gerando efeitos estáveis e confiáveis. 

A partir dessa visão, podemos concluir que Hacking vai além do realismo 

científico e coloca a experimentação e a manipulação como critérios de demarcação do 

real. Uma vez que podemos manipular e detectar, por meio de instrumentos, como o 

microscópio, que as entidades inobserváveis, existem e de alguma forma podem causar 

efeitos na realidade física. 

Mesmo sendo uma posição inovadora e revolucionária, é necessário frisar que não 

é uma posição isenta de alguns problemas, como exposto por Steven French. O primeiro 

seria : o que acontece se houver uma entidade, ou hipótese que postula uma entidade, que 

não se pode manipular, nem utilizar para intervir no mundo? Quanto à existência dos 

elétrons, existem algumas teorias incompatíveis entre si e que sofreram mudanças 

drásticas na história da ciência.  

 

Contudo, se nos concentrarmos nessas descrições, teremos de enfrentar algo como a 

volta da MIP! O realista de entidades poderá dizer que os elétrons existem porque ele 

pode usá-los como ferramentas, mas não poderá dizer com confiança o que eles são, 

porque a história ensina que nossa descrição atual poderá em breve ter o destino 

daquelas que tínhamos há dez, quinze ou cem anos. No entanto, se não pudermos dizer 

o que é um elétron, não será vazia a nossa crença em sua existência (FRENCH, Steven, 

2009 p. 116) 

 

Outro questionamento feito por Steven French é que, de certa forma, ao se usarem 

os elétrons para criar novos fenômenos, isto é feito com bases em teorias ainda que de 

“nível baixo”.  Segundo ele, “tanto essas leis de nível baixo quanto as teorias são aceitas 

como verdadeiras porque elas são empiricamente bem-sucedidas” (FRENCH, Steven, 

2009 p. 117). Ao considerar essas leis de nível baixo, há um retorno ao STE, e então o 

realismo de entidades não parece mais tão isento de problemas quanto o tradicional. 
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Estas são apenas algumas objeções, que precisam ser evidenciadas, mas não 

eliminam o caráter inovador e revolucionário da posição de Hacking, pelo menos em 

relação aos seus antecessores.   
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