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 Após o grande impacto da obra de Thomas Kuhn na década de 1960, 

desenvolveram-se nos anos seguintes diversas concepções filosóficas alternativas acerca 

das concepções sobre ciência, teoria, modelo e papel do experimento, dentre outros. Ao 

longo de nossa exposição, examinaremos detalhadamente algumas dessas concepções 

contemporâneas sobre tais tópicos, que em muitos aspectos apresentam mudanças 

significativas em relação às posições tradicionais de Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend. 

Essas mudanças são destacas, por exemplo, da retomada do realismo científico (Boyd), da 

abordagem estruturalista (Sneed, Stegmüller), do empirismo construtivo (van Fraassen), do 

realismo interno (Putnam), do modelo reticulado de racionalidade (Laudan), da estratégia 

“bootstrap” de confirmação (Glymour), dentre outros. Esses programas filosóficos envolvem 

não apenas teses semânticas, ontológicas, metodológicas e epistemológicas, mas também 

visões historiográficas da ciência, especialmente sobre a relação entre filosofia da ciência e 

história da ciência. 

 Cabe notar que o nosso estudo, em particular, da filosofia da ciência de Larry 

Laudan, buscará mostrar elementos interessantes para o nosso enfoque contemporâneo, os 

quais serão detidamente analisadas. Em duas obras de Laudan, Science and Values e 

Beyond Positivism and Relativism, acha-se exposto um abrangente programa de pesquisa 

acerca dos temas da racionalidade científica e do progresso científico. Esse autor aborda 

esses temas por meio de um aparato conceitual que tem como elementos principais o 

modelo reticulado de racionalidade e a concepção naturalista de metodologia e axiologia. 

Perpassando toda a obra laudaniana, encontramos uma decidida oposição tanto ao realismo 

metodológico como ao relativismo cognitivo. Laudan, especialmente em Science and 

Values, mostra-se fortemente crítico com relação a Kuhn, na medida em que o modelo de 

mudança científica deste último, formulado em termos de “paradigmas” e “revoluções”, 

possui caráter holista, e também na medida em que Kuhn procura sustentar que as escolhas 

teóricas são subdeterminadas pelas normas metodológicas. 

Neste trabalho analisam-se as concepções filosóficas de Larry Laudan no que diz 

respeito ao desenvolvimento do conhecimento científico e às noções de racionalidade e 

progresso científico. Este autor é um filósofo da ciência que adere ao enfoque histórico 

iniciado por T. S. Kuhn e que defende, prioritariamente, que a solução de problemas 
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cognitivos caracteriza a ciência (e seu caráter de progressividade) e que devemos superar e 

evitar o irracionalismo e o relativismo extremo. Nossa discussão estará estruturada nas 

conceituações de tradições de pesquisa, modelo reticulado (rede triádica) – processo de 

mudança nas teorias e, finalmente, progresso e racionalidade científica, e buscará 

evidenciar as contribuições de Laudan para a pesquisa em história e filosofia da Ciência. 

1. A epistemologia de Larry Laudan: a resolução de problemas como atividade 
científica 

– Principais obras: 

1977 – Progress and its problems 

1984 – Science and Values 

1990 – Science and Relativism 

 Laudan é um filósofo da ciência que adere ao enfoque histórico iniciado por T. S. 

Kuhn e que defende, prioritariamente, que a solução de problemas cognitivos caracteriza a 

ciência (e seu caráter de progressividade) e que devemos superar e evitar o irracionalismo e 

o relativismo extremo. 

 – Contribuições do enfoque histórico para a pesquisa filosófica 

• regras constitutivas da racionalidade científica mudam (“interpretação”) ao longo do 

tempo; 

• a visão cumulativa da sucessão de teorias e as teses da epistemologia tradicional de 

ascendência positivista não se aplicam à prática da ciência real; 

• realce da complexidade do teste de teorias; 

• a axiomatização de teorias ignora a necessidade de uma prévia determinação de 

significados e ontologias. 

 – Necessidade de aprimoramentos nesse enfoque: 

• avaliação das metodologias (ou teorias filosófico-normativas da Ciência); 

• aprimoramento da relação HFS da ciência. 

2. Teorias e tradições de pesquisa 

 De acordo com Laudan, “uma tradição de pesquisa é um conjunto de pressuposições 

gerais acerca das entidades e processos num domínio de estudo e acerca dos métodos 
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apropriados que devem ser utilizados para a investigação dos problemas e para a 

construção de teorias neste domínio” (1977:81). 

Por meio desta definição, duas orientações são propostas: 

i) uma tradição de pesquisa deve balizar as teorias que estão nela inseridas 

segundo seus pressupostos ontológicos (“pressuposições gerais acerca das 

entidades e processos”); 

ii) uma tradição de pesquisa deve balizar as teorias que estão nela inseridas em 

função de seus pressupostos metodológicos. 

 Para Laudan (1977:81), uma tradição de pesquisa está vinculada a uma série de 

teorias particulares que, ao contrário da primeira, em geral possuem “vida curta” (cf. Laudan 

1977:79). Assim, uma teoria poderia perder sua importância (ou até desaparecer) e, mesmo 

assim, a tradição persistiria. 

 Há um contraste entre o que é uma teoria e o que é uma tradição de pesquisa. Uma 

teoria faz predições, é testada, entre outros. A tradição de pesquisa, conquanto oriente as 

teorias (a partir dos compromissos descritos), não é, contudo, testada. O que sugere a 

seguinte pergunta: como é possível avaliá-la? 

– pelo sucesso em resolver problemas (por meio das teorias, naturalmente); ou seja, 

uma tradição de pesquisa não é verdadeira ou falsa. Com isso, abandonar uma (ou 

sustentar uma) tradição de pesquisa é uma questão de decisão (Laudan 1977:82-83). 

Além disso, é importante ressaltar que Laudan não hierarquiza a relação entre 

teorias e tradições de pesquisa: “tradições de pesquisa ‘inspiram’ ou ‘contêm’ ou ‘produzem’ 

teorias, e (...) teorias ’pressupõem’ ou ‘constituem’ ou mesmo ‘definem’ tradições de 

pesquisa” (Laudan 1977:84). 

Essa caracterização inicial indica que a relação entre teorias e tradições de pesquisa 

não é de implicação, pois, se assim o fosse, seria pressuposta uma identidade de tipos entre 

teorias e tradições de pesquisa, o que, de acordo com Laudan, não é o caso. A tradição de 

pesquisa fornece orientações gerais acerca da ontologia e da metodologia a serem 

utilizadas pelas teorias; estas, por sua vez, adotam ontologias e metodologias específicas. 

3. A função metodológica do conceito de “tradições de pesquisa” e a construção de 
teorias. 

 Em um certo sentido, as tradições de pesquisa não existem – ao menos no sentido 

em que falamos que as teorias existem. Uma teoria pode ser encontrada em algum livro 

numa biblioteca, ou em outras referências, mas não é isto o que ocorre com as tradições de 
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pesquisa. (A própria dificuldade de estabelecer a distinção entre “tradição de pesquisa” e 

“conhecimento prévio” já é um sinal da dificuldade do estabelecimento referencial das 

tradições de pesquisa.) 

 Uma tradição de pesquisa é o que se costuma chamar de entidade postulada: uma 

entidade construída (teoricamente) para produzir alguma explicação abrangente. No nosso 

caso, o que se quer é explicar, entre outras coisas, o desenvolvimento da Ciência. 

Contudo, a sofisticação das explicações exige a construção de mecanismos 

explicativos (ainda que estes mecanismos, como no caso das tradições de pesquisa, não 

estejam totalmente disponíveis à inspeção empírica), e isto, por si só, já justifica a inserção 

destes postulados (ainda que não garanta, como é inequívoco, sua proficuidade). 

– por que não explicamos o progresso da ciência a partir das teorias? Ou seja: por 

que introduzimos o conceito de “tradições de pesquisa”? 

 A resposta, aqui, passa pelo problema da construção de teorias. Para os positivistas 

e falseacionistas, a construção de teorias é um processo formal, que é guiado por um 

manual contendo o que se costumou chamar de regras metodológicas. Estas regras são 

universais: qualquer teoria pode ser construída de acordo com algum modelo metodológico 

disponível. Deste modo, o que conta é a restrição metodológica à qual a teoria terá de se 

submeter. 

De qualquer forma, a teoria não precisa se reportar a nenhuma autoridade exceto a 

assumida pelo manual metodológico. Mas, a partir de Kuhn, este quadro mudou. As teorias 

(tanto em Kuhn quanto em Laudan) são produtos históricos e, por isso, sua construção não 

é um processo conduzido apenas por relações de ordem metodológica. 

A experimentação, por exemplo, não é (apenas) uma atividade de confirmação (ou 

refutação) de teorias; com efeito, o exame histórico mostra-nos que as instâncias 

experimentais de uma teoria são propostas em conjunto com a sua apresentação, e nem 

sempre (e isto é decisivo) são solidárias ao manual metodológico. 

 Bem, mas isto poderia gerar uma acusação. Se a própria teoria especifica seus 

experimentos, então se segue que, para ser bem sucedida, basta à teoria propor instâncias 

experimentais que não estejam condicionadas teoricamente. É aqui que o conceito de 

“tradição de pesquisa” se torna útil. 

 Teorias não são produzidas de forma isolada. Considerando que, se elas são 

instrumentos conceituais construídos para a solução de problemas, e problemas são 

entidades históricas, então elas também devem estar conectadas pelo fio da história. 

(legitimidade garantida pela metodologia) 
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 Ou seja, são as tradições de pesquisa que determinam o que conta (e o que não 

conta) como um problema; o que conta como item ontológico e item metodológico. Sem 

esta determinação, não se poderia dizer que as teorias são produzidas historicamente; e 

nem se poderia dizer que a ciência progride. 

Quando uma teoria oferece um instrumental conceitual mais adequado para lidar 

com os problemas oferecidos pela tradição de pesquisa, é possível dizer que houve 

progresso. Contudo, isto só pode ser detectado à luz de uma tradição de pesquisa (Laudan 

1977:96). 

3.1 Laudan e o conceito de teorias 

 Em todos esses raciocínios expostos, existe algo permeando que podemos 

identificar como a teoria construída, instrumental da tradição para a resolução dos seus 

problemas. Então, se aceito este enunciado, cabe-nos agora identificar qual é a definição de 

teoria que o autor está desenvolvendo – supondo que podemos encontrá-la – e em que ela 

se diferencia da própria tradição de pesquisa. 

 Inicialmente, Laudan nos indica que irá buscar a diferenciação entre as teorias 

específicas e as globais (que, como já dissemos, ele denominará de tradições de pesquisa), 

uma vez que se isso não for feito, é “impossível ter uma teoria de progresso científico que 

seja consistente historicamente e adequada filosoficamente” (Laudan, 1977, p.72). Bem, 

então, quais são os exemplos que o autor nos mostra como pertencentes a cada categoria? 

Para as teorias específicas, temos a teoria de Maxwell do eletromagnetismo, a teoria de 

Einstein do efeito foto-elétrico, a teoria da mais-valia de Marx, teoria da deriva continental de 

Wegener, etc. 

 O termo “teoria específica”, segundo Laudan, é usado para denotar um conjunto 

específico de doutrinas relacionadas (comumente chamadas de hipóteses ou axiomas ou 

princípios), que produzem explicações detalhadas e predições empíricas particulares. A 

partir dessa definição, já sentimos a necessidade de refletir sobre esses exemplos no intuito 

de entender e explicitar a proposição: nas discussões conceituais sobre a Física 

encontramos dissensões com o autor, uma vez que a contribuição de Maxwell não se 

configura nessa definição, e sim em equações que ordenam o raciocínio sobre o 

eletromagnetismo, por mais famosas que elas sejam; sobre Einstein, só podemos dizer 

explicação sobre o efeito foto-elétrico; em Marx, a mais-valia também não apresenta caráter 

de conjunto de hipóteses; enfim, encontramos um problema de saída para raciocinarmos 

essa especificidade de teorias. 

 Sobre as teorias mais gerais (ou globais), explicadas como um conjunto de doutrinas 

ou suposições, ou ainda, um espectro de teorias individuais mais dificilmente testáveis; 
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temos como exemplo, a teoria atômica, a teoria da evolução e a teoria cinética dos gases. 

Quanto às duas primeiras, concordamos inicialmente com esse grau de abrangência, mas o 

último exemplo é de aplicação específica em um campo mais geral chamado 

termodinâmica; isso nos leva, de novo, a identificar imprecisões nessas definições. 

 Caminhemos na investigação, procurando o esclarecimento no texto. Encontramos 

uma grande discussão sobre as tradições de pesquisa e alguns apontamentos para a sua 

individuação em relação às teorias. Temos essas últimas como exemplificação e 

constituição parcial de uma tradição, como entidades de freqüente curta existência e com o 

seu desenvolvimento guiado por um conjunto de regras (metodológicas e ontológicas) 

estabelecido pela tradição. As teorias podem ser, mesmo pertencentes a uma mesma 

tradição, rivais e mutuamente inconsistentes. 

 Reconhecendo a dificuldade nessa diferenciação, Laudan nos dá uma relação na 

qual “uma tradição de pesquisa, quando muito, especifica uma ontologia para a natureza, e 

um método geral para a resolução de problemas naturais pertencentes a um domínio 

natural. Uma teoria, por outro lado, articula uma ontologia bem específica e um número 

específico e testável de leis sobre a natureza.” (Laudan, 1977, p.84) 

 Mas tentemos entender um exemplo de desenvolvimento de uma teoria específica, 

por exemplo, a teoria de gravitação universal de Newton. Essa teoria, tida como específica, 

poderia ser considerada inscrita em uma tradição copernicana, do heliocentrismo; mas quais 

as regras metodológicas e ontológicas que ela seguia? Até então, não há tradição que tenha 

tratado céu e terra como elementos de mesma natureza (a não ser preliminarmente nas 

discussões de Galileu, mas então agora consideraríamos como uma tradição galileana?); a 

síntese axiomática de Newton inaugura uma formalização com um novo refinamento 

metodológico; a capacidade universalizante (portanto, duradoura) e de predição da teoria 

alcança domínios impensáveis na sua criação (o aumento no número de planetas no 

sistema solar é uma conseqüência). Enfim, como tratar um estudo tão profícuo como uma 

mera teoria específica como enunciada por Laudan? Parece-nos que a formulação de teoria 

desse autor é pouco clara e, nos aspectos fornecidos, insuficiente para entendermos o 

processo de estabelecimento de uma nova tradição de pesquisa, o que de fato o autor 

assim enuncia. Mas aí está a nossa discordância: com essa concepção do que é teoria, 

realmente não conseguimos alcançar a compreensão do processo do seu amadurecimento 

e consolidação, podendo estabelecer mesmo um novo devir científico. 

 Para sustentar a nossa análise, precisamos enunciar de um modo que consideramos 

mais completo o conceito de teoria que para nós implica uma elaboração que seja coerente 

com os aspectos empíricos com os quais ela se relaciona, com o maior grau de abrangência 

– no sentido de explicar os dados experimentais já conhecidos e quaisquer outros novos 
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que vierem a existir – e que seja coerente segundo uma lógica escolhida, seja ela clássica 

ou heterodoxa, na sua estrutura matemática (quando a ciência em questão o demandar), no 

seu domínio de aplicabilidade e em um conjunto de regras que permitam conectar a teoria 

com uma estrutura lógico-matemática e com o domínio empírico estabelecido. 

 Com este enunciado e com o grau de clareza conceitual que se deve buscar ao 

construirmos uma explicação, é possível uma explicação para o estabelecimento de uma 

tradição a partir de uma teoria que chamaremos de frutificadora, sem precisarmos recorrer a 

uma variedade exótica de tradições de pesquisa para cada novo ramo que a teoria proveu. 

Desse modo, vários dos exemplos citados por Laudan ficam prejudicados pois pertencem a 

uma mistura de elaborações de variados graus de aprofundamento e de heurística: não se 

pode colocar num mesmo nível de desenvolvimento um estudo de queda livre dos corpos 

por Galileu com um estudo preliminar de Benjamin Franklin sobre eletricidade estática, o 

qual o autor denomina teoria da eletricidade estática. Com essa imprecisão, o texto induz 

que tudo pode ser denominado teoria, o que em nossa concepção é uma falha de definição 

de categorias de análise. 

 Contudo, feita essa ponderação para esclarecermos o alcance dos estudos de 

Laudan, sua proposta sobre tradições de pesquisa é interessante no que vem a enfocar 

como inovação: sua capacidade em definir o que são problemas científicos, quais as regras 

para resolvê-los e o sucesso nessa solução definido como progresso científico. 

 A indagação que parece natural de se apresentar é: podemos identificar as tradições 

de pesquisa nas Ciências Humanas, em especial na Geografia? Para iniciar uma possível 

resposta devemos, segundo a lição de Laudan, identificarmos os problemas e as 

metodologias nos campos de saberes. 

 Pensando sobre a Geografia, poderíamos identificar, com mais evidência, a tradição 

empirista, vista como a habitual, baseada em um modelo de descrição das observações 

feitas, de fotografias, desenhos e mapas, elaborados de modo tradicional; a tradição 

pragmática (ou neo-positivista) e a tradição marxista. 

 Sobre as teorias, são citadas como tais, por exemplo, a do espaço vital – aquilo que 

é necessário para fixar e subsidiar uma dada sociedade, com território e estruturas de poder 

bem definidas, governamentais (escola alemã); as teorias vidalinas da regionalização, com o 

conceito de gênero de vida – estabelecem para as diferentes sociedades, diferentes 

gêneros de vida, e explicitam a relação desses gêneros com a forma que uma dada 

sociedade se apropria deles e se relaciona com eles (escola francesa). 

 Há teorias contemporâneas que não se adaptam totalmente a uma ou outra tradição 

normalmente reconhecida, demandando uma espécie de sincretismo, como a chamada 
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teoria de acumulação flexível – explicação para um estágio mais avançado do capitalismo, 

estudada hoje nas Ciências econômicas, na Geografia, na Sociologia, dentre outros. 

Empresas de alta tecnologia, reconfiguração territorial decorrente da ação dessas 

empresas, reestruturação no poder mundial, globalização e internacionalização da 

economia; todos esses elementos são estudados e implicados por essa teoria macro-

econômica. 

 Esses estudos começam a evidenciar, considerando que tal teoria desenvolve 

interpretações globais, novas regras metodológicas e novas definições ontológicas – 

categorias interdisciplinares oriundas desse sincretismo de domínios de conhecimentos e o 

estabelecimento de uma nova tradição de pesquisa. 

 Pensando em duas grandes tradições nas Ciências Humanas, a Empirista e a 

Hermenêutica, poderíamos identificar quais são os grandes (os centrais) problemas que elas 

buscam resolver? Na Geografia, suas tradições podem ser analisadas com referência a 

essas duas tradições citadas? Qual a relevância de questões como: o que é a divisão 

territorial do trabalho; como as matematizações (quantificação e estatística) do real são 

interpretadas pelas tradições; o que é e qual é o papel da experimentação? 

 Para que esse exercício de aplicação interpretativa? O termo “tradição de pesquisa” 

invoca o entendimento claro de vários elementos, como já elencamos; essa clareza define 

os objetos de estudo e o campo de conhecimento científico em questão. Assim, identificar 

sob qual tradição uma determinada investigação ou discussão se desenvolve tem um poder 

heurístico e metodológico para a comunidade científica envolvida; essa identificação norteia 

e otimiza os resultados da pesquisa científica. 

3.2 Construção de teorias e análise categorial 

 Há, ainda, um problema teórico de alta significação, intimamente ligado à difícil tarefa 

de reconstruir a inteligibilidade interna do pensamento ou da obra de um autor, e que é 

pensado como “o problema do aprisionamento (conceitual e lingüístico) do pensamento”. 

Esta questão se mostra particularmente dramática nos momentos revolucionários de 

mudança do sistema de referência categorial. 

 O problema do aprisionamento do pensamento, exposto de maneira breve, consiste 

em considerar que todo pensamento está intimamente ligado à linguagem e à rede 

conceitual e categorial determinada em grande medida pela gramática dessa linguagem. A 

tese central afirma basicamente que não há pensamento racional a não ser por meio da 

linguagem e esta - ou antes, sua gramática - determina em grande parte aquilo que pode ser 

dito e pensado acerca do mundo. Quando se trata de modificar radicalmente os modos de 

pensar o mundo e as relações entre os conceitos e as categorias com os quais se faz esse 
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pensar, isso deve ser feito a partir do interior do sistema, por um processo ligado a uma 

mudança de significação contextual. 

 O que significam determinadas expressões lingüísticas depende da inteligibilidade da 

expressão no conjunto de suas relações conceituais e contextuais, mais do que em sua 

formulação sintática isolada. 

 Assim, por exemplo, as obras de Galileu e Descartes representam 

fundamentalmente o início de uma profunda transformação no sistema de referência 

categorial que só será completada por Newton e Kant. O sistema de pensamento de Galileu 

e Descartes marca claramente o início da transição do antigo sistema de referência 

categorial - fundamentalmente aristotélico/platônico - para um novo modo de pensar. Isto 

significa que com esses dois autores começam modificações em três elementos 

intimamente relacionados e que constituem o cerne do sistema de referência categorial da 

ciência moderna, a saber: (i) a maneira pela qual os objetos da experiência são 

classificados em classes ou categorias de maior nível de universalidade (substância, 

quantidade, qualidade, relação); (ii) os padrões de inteligibilidade aplicados aos fenômenos 

e concepções sob consideração (por exemplo, só são inteligíveis aqueles objetos da 

experiência que podem ser submetidos à categoria de quantidade ou que podem ser 

reduzidos a ela) e (iii) as crenças metafísicas implícita ou explicitamente sustentadas (por 

exemplo, de que o mundo, antes que um organismo, é entendido como uma máquina ou 

mecanismo, cujo funcionamento dispensa causas finais e cujas partes podem ser isoladas e 

estudadas separadamente). 

 Pensamos que essas breves considerações são suficientes para marcar a 

importância dos sistemas de referência categorial para a constituição do pensamento 

humano. Os mais variados grupos de pessoas, de sociedades e mesmo civilizações inteiras 

exibem, na medida em que se pode afirmar que pensam, uma correlação mais ou menos 

estrita entre suas categorias, seus padrões de inteligibilidade e suas crenças metafísicas. 

Isto significa, para nosso assunto específico, que só se pode produzir uma caracterização 

da estrutura, da natureza e da dinâmica das elaborações científicas mediante uma 

exposição das profundas modificações sofridas pelas categorias, isto é, pelas classes de 

nível máximo de universalidade com as quais são classificados os objetos da experiência, 

pelos padrões segundo os quais esses objetos são considerados inteligíveis e pelas crenças 

metafísicas que são utilizadas na aplicação dessas categorias e padrões ao mundo da 

experiência. 

4. O processo de mudanças em teorias e a recuperação da racionalidade 

 A questão que se coloca é qual deve ser o entendimento a respeito do progresso 

científico, superando concepções positivistas e imposturas intelectuais relativizantes? 
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– Os problemas com as explicações holísticas e hierárquicas: 

• não descrevem com precisão como se produz o consenso ou a desconformidade 

entre tradições de investigação científica: pode-se haver uma mudança de 

compromisso em uma nova teoria sem que haja uma mudança imediata de métodos 

e objetivos. Ex.: Geocentrismo x Heliocentrismo. 

• não levam em conta o papel dos instrumentos, estratégias e tecnologias do método 

científico na origem do desacordo e nas mudanças nas ciências. Ex.: 

computadores; satélites. 

Nova proposta de Laudan (1984: 62): Modelo Reticulado da Racionalidade Científica 

– os objetivos justificam a metodologia e devem harmonizar-se com as teorias; 

– os métodos justificam as teorias e mostram sua factualidade nos objetivos; 

– as teorias restringem as metodologias e harmonizam-se com os objetivos. 

 

 
 

 

Métodos Teorias 

Objetivos 

 

 Nesse modelo as mudanças são mais graduais e uma comunidade científica altera 

seus compromissos com a teoria, mas mantém ainda os compromissos com os métodos, 

fins e objetivos do esquema teórico prévio. 

 “A questão é que uma seqüência de mudanças de opinião que parece 

perfeitamente razoável (e racional) quando se descreve minuciosamente, 

pode parecer uma mudança fundamental e ininteligível em uma visão de 

mundo, quando se apresenta em menor detalhe” (Laudan 1984: 78). 

5. Progresso e racionalidade científica 

“O modo principal de ser cientificamente razoável ou racional é fazer todo o possível para 

aumentarmos ao máximo o progresso das tradições de investigação.”(Laudan, 1984: 95) 

 Isso implica fazer a racionalidade dependente da progressividade das teorias, ou 

seja, centrar os debates científicos nas discussões a respeito dos problemas conceituais e 

empíricos que geram as tradições e optar por aquelas que resolvam o maior número de 

problemas e apresentem o menor número de anomalias e problemas conceituais. 
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 Assim, a coexistência de teorias rivais não é a exceção mas a regra: 

 “A escolha de uma tradição de investigação entre suas rivais é uma escolha 

progressiva (e portanto, racional) precisamente na medida em que a tradição 

escolhida resolve melhor os problemas que suas rivais” (Laudan, 1984: 88-

95). 

6. À guisa de conclusão 

 A filosofia da ciência significou, por um longo tempo, filosofia da Física. 

Recentemente, ocorreu uma bem-vinda abertura – especialmente na área da filosofia da 

biologia, na qual o interesse central tem sido as questões de fundamentos da teoria 

darwinista da evolução (ou, mais precisamente, da síntese neo-darwinista da seleção 

natural e da genética). Há discussões sobre a testabilidade e, mais geralmente, as 

credenciais empíricas dessa teoria, o seu alcance (em particular, o que ela pode nos dizer 

sobre os humanos e as sociedades humanas), a "unidade de seleção" apropriada (indivíduo, 

gene ou grupo), o que exatamente são genes e espécies, e se a biologia evolucionista 

envolve modos distintos de explicação – talvez até mesmo algum tipo de explicação 

teleológica. 

 De maneira recente, a filosofia da biologia começou a ampliar a sua abrangência, 

considerando questões externas à teoria evolucionista (como em Biologia Molecular e 

Filosofia das Ciências Médicas), nas quais parecem avultar-se consideravelmente as 

questões do reducionismo e a ocorrência de modos distintos de explicação científica. 

 Este trabalho é reflexo da diversificação desses estudos teórico-conceituais na 

filosofia da ciência, que se ampliam e estabelecem novas fronteiras na intersecção das 

ciências – com variados objetos de estudos –, buscando um diálogo metodológico, 

ontológico e construtivo entre domínios que buscam a explicitação do processo de 

desenvolvimento científico. 
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