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NOTA EXPLICATIVA 

Este Memorial contempla três períodos distintos de minha vida acadêmica: 

1 - A formação acadêmica e o início da carreira docente (1977-1987); 

2. O período da carreira docente que vai dos anos da elaboração da tese de 

doutorado (defendida em 1993) até o concurso de livre-docência (2004); 

3 – O período mais recente, posterior à obtenção do título de livre-docente 

(2004-2019). 

A Parte 1 é apresentada de forma resumida; mais detalhes podem ser 

encontrados no Memorial de Livre Docência (clique aqui: www.unicamp.br/

~chibeni/public//ld-memorial.pdf). Na composição da Parte 2 aproveito, com 

diversos acréscimos e adaptações de forma e conteúdo, porções desse mesmo 

Memorial. Finalmente, na Parte 3, utilizo, também com várias modificações, 

alguns trechos do Memorial do processo de Mobilidade Funcional por Mérito, 

do nível MS-5.1 da carreira docente da Unicamp para o nível MS-5.3, realizado 

em outubro de 2012 (clique aqui: http://www.unicamp.br/~chibeni/public/

memorial-ms-5-3.pdf). 

Em sua versão eletrônica, o presente Memorial torna acessíveis, por meio  

de hiperlinks, não somente as versões completas dos referidos memoriais de 

livre-docência e mobilidade funcional por mérito, mas também quase toda a 

produção acadêmica escrita (livros, artigos, material didático, ementas das 

disciplinas, etc.). Esse material está disponível em meu site acadêmico: 

www.unicamp.br/~chibeni. 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public//ld-memorial.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public//ld-memorial.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public//ld-memorial.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/memorial-ms-5-3.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/memorial-ms-5-3.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/memorial-ms-5-3.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni
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1. FORMAÇÃO ACADÊMICA (1977-1987) 

1.1 - Dados pessoais 
Nome completo: Silvio Seno Chibeni 

Nacionalidade: Brasileira 

Naturalidade: Araçatuba, SP 

Data de nascimento: 4 de setembro de 1958 

Filiação: Salim Chibeni e Clarice Seno Chibeni 

Documento de Identidade: SSP-SP n. 9155102x 

CPF: 056073598/75 

Domicílio: Rua Antônio Luiz Carbone, 46, Campinas, SP. 

e-mail: chibeni@unicamp.br 

web site: www.unicamp.br/~chibeni  

1.2 – Educação superior 

1977-1981. Bacharelado em Física. Instituto de Física Gleb 

Wataghin, Universidade Estadual de Campinas. (Ingresso por concurso 

vestibular.) Colação de Grau: 05/08/1981. Diploma: Registro n. 89541, 

Livro FMQ2, Fls. 243. Unidades de Crédito obtidas: 159 (das quais 79 em 

Física, 48 em Matemática e 10 em Filosofia). Coeficiente de Rendimento: 

0,8109 (escala de 0 a 1); segundo classificado em turma de 64 alunos. 

1981-1984. Mestrado em Física, Instituto de Física Gleb Wataghin, 

Universidade Estadual de Campinas. (Ingresso por exame de seleção.) 

Defesa de Tese: 17/08/1984. Diploma n. 208, Livro PGH1, Fls. 42. Título 

da Dissertação: Problemas com o Realismo em Mecânica Quântica. Uma 

Análise de Resultados Recentes. Conceito obtido: A, com distinção e 

louvor. Orientador: Prof. Dr. Harvey Robert Brown, do Departamento de 

mailto:chibeni@unicamp.br
http://www.unicamp.br/~chibeni
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Filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. 

Unidades de Crédito em Disciplinas obtidas: 39 (das quais 22 em Filosofia, 

12 em Física e 3 em Matemática). Coeficiente de Rendimento: 4,0 (numa 

escala de 0 a 4). 

1985-1993. Doutorado em Lógica e Filosofia da Ciência. 

Departamento de Filosofia, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Estadual de Campinas. (Ingresso por transferência, por 

deliberação da Comissão de pós-graduação do Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, do Curso de Mestrado em Lógica e Filosofia da 

Ciência, no qual havia ingressado por exame de seleção em 1984.) Defesa 

de tese: 13/10/1993. Diploma n. 4244, Livro PGH2, Fls. 375. Título da 

Tese: Aspectos da Descrição Física da Realidade. Conceito obtido: A, com 

distinção e louvor. Orientador: Prof. Dr. Michel Ghins, do Departamento 

de Filosofia, IFCH, Unicamp. Unidades de Crédito em Disciplinas obtidas: 

55 (das quais 38 em Filosofia). Coeficiente de Rendimento: 4,0 (numa 

escala de 0 a 4). 

1.3 - Estágios no Exterior 

1986-1987. Visiting Student do Wolfson College, Universidade de 

Oxford, Inglaterra.  

1994-1995. Pós-doutorado, Universidade de Paris 7, Equipe 

REHSEIS / CNRS, França. 

1.4 - Disciplinas de filosofia e física cursadas na pós-graduação 

HG 020 - Epistemologia. Prof. Zeljko Loparic. Estudo crítico de 

Chisholm, Theory of Knowledge. 

FI 010 - Mecânica Clássica. Prof. Adolpho Hengeltraub. Mecânica 

clássica avançada. 
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HF 043 - Filosofia da Física. Prof. Harvey Brown. Filosofia da 

mecânica quântica. 

HF 191 - Tópicos Especiais de História da Ciência II. Profa. Penha 

Dias. O desenvolvimento da termodinâmica e da mecânica estatística. 

MM 663 - Métodos de Matemática Aplicada I. Prof. Mohinder 

Sharma. Matemática avançada. 

FI 001 - Mecânica Quântica I. Prof. Carlos Alberto Lima. Curso-

padrão de mecânica quântica avançada. 

FI 004 - Física Estatística I. Prof. Armando Moreira. Curso-padrão de 

mecânica estatística avançada. 

HF 141 - Tópicos Especiais de Epistemologia das Ciências Naturais I. 

Prof. Harvey Brown. Fundamentos da mecânica estatística. 

HF 001 - Introdução à Lógica. Profa. Andréa Loparic. Cálculo 

proposicional. 

HF 042 - Epistemologia das Ciências Naturais II. Prof. Harvey 

Brown. O problema da confirmação. 

HF 133 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I. Prof. Michel 

Ghins. Filosofia da ciência contemporânea. 

HF 003 - Lógica. Profa. Andréa Loparic. Cálculo de predicados. 

HF 133 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I. Prof. Oswaldo 

Porchat Pereira. Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend. 

HF 106 - Tópicos Especiais de Lógica III. Prof. Elias Humberto 

Alves. O desenvolvimento da lógica, de Aristóteles ao teorema de Gödel. 

Elementos de lógicas não-clássicas. 

HF 107 - Tópicos Especiais de Lógica IV. Prof. Luiz Carlos Pereira. 

Filosofia da lógica. 

HF 176 - Tópicos Especiais de História da Filosofia III. Prof. Franklin 

Leopoldo e Silva. Descartes, Locke e Leibniz. 
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1.5 - Bolsas de estudo em nível de pós-graduação e pós-doutorado 

1981-1984. Bolsa de Mestrado, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

1984-1985. Bolsa de Mestrado, Convênio UNICAMP/CCPG/CAPES. 

1985-1986. Bolsa de Doutorado, Bolsa Especial de Incentivo 

Acadêmico, Unicamp. 

1986-1987. Bolsa do British Council / ICI, para realização de estágio 

de pesquisa na Universidade de Oxford, ano acadêmico 1986-1987. 

1994-1995. Bolsa do Acordo Capes-Cofecub, para estágio de pós-

doutorado na Universidade de Paris VII, ano acadêmico 1994-1995. 

1.6 – Comentários sobre minha formação acadêmica e início da carreira 

docente 
Cheguei à Unicamp em 1977, com o propósito de adentrar 

profissionalmente o mundo da ciência, que desde a infância exercera sobre 

mim grande atração. Porém, já nas etapas iniciais do curso, à medida em que 

travava contato mais amplo com as teorias físicas, passei a conviver com uma 

insatisfação bastante peculiar. Contrariamente ao que em geral ocorre com 

alunos que desistem de um curso, tal sentimento não tinha origem, em meu 

caso, no desinteresse pela matéria, ou na incapacidade de abordá-la, tanto 

assim que obtive meu diploma de física com bastante sucesso. Resultava, ao 

invés, de um interesse especialmente intenso por essa disciplina enquanto 

instrumento racional de descrição dos fenômenos e de compreensão da 
natureza. Ao ver minhas perguntas sobre os fundamentos das teorias físicas 

quase sempre respondidas de modo que me parecia superficial, percebi que 

deveria buscar algures algum tipo de complementação de minha formação, 

que adentrasse de forma mais profunda as questões formais, conceituais e 

filosóficas suscitadas por tais teorias.  
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Seria injusto, no entanto, se não reconhecesse que minhas aspirações foram 

muito bem acolhidas por alguns professores do próprio Instituto de Física. 

Muito especialmente, devo mencionar o apoio que recebi do saudoso 

professor Pierre H. Lucie. Integrei a primeira turma da Unicamp em que se 

aplicou seu original projeto de ensino de física básica. Esse método, que já 

havia sido ensaiado pelo Professor Lucie na PUC-RJ, enfatizava o raciocínio 

crítico, a preocupação com questões teóricas e de fundamentos, em claro 

contraste com os métodos usuais de ensino. Não preciso dizer quão 

vivamente me impressionou a experiência do convívio quase diário com esse 

admirável educador, injustamente incompreendido por boa parte de seus 

colegas e detestado pela maioria dos alunos. Lamentavelmente, para mim, ao 

cabo de dois semestres o Professor Lucie teve que retornar ao Rio, e à falta 

de sua liderança e de seu empenho pessoal, o projeto não pôde subsistir, 

gradualmente cedendo lugar aos programas-padrões de ensino de física. 

Felizmente, por essa época comecei a me acercar das atividades 

desenvolvidas pelo Departamento de Filosofia e pelo Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência. Passei a participar dos seminários e 

colóquios promovidos pelo dinâmico Centro, que num primeiro momento 

tiveram um papel informativo e motivador importante. Ao mesmo tempo, 

comecei a frequentar cursos de filosofia oferecidos pelo Departamento de 

Filosofia. No primeiro semestre de 1979, acompanhei informalmente, porém 

com assiduidade e dedicação plena, um curso de introdução à filosofia da 

ciência ministrado pelo Professor Elias Alves. Tendo o curso abordado temas 

variados na filosofia da ciência, todo um mundo novo começou a se abrir 

para mim. Foi nessa ocasião que li meus primeiros livros de filosofia da 

ciência. No semestre subsequente matriculei-me nessa mesma disciplina, 

agora a cargo do Professor Zeljko Loparic, com conteúdo inteiramente 

diferente. Um dos tópicos centrais do curso foi a análise crítica do recém 

lançado volume introdutório da série de livros de física básica do Prof. Lucie, 
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intitulado “As origens do método científico”. Desnecessário dizer quão 

instigante e enriquecedora foi para mim essa análise filosófica.  

Algum tempo depois, no segundo semestre de 1980, adentrei novos 

campos de estudo, quando fui aluno do Professor Harvey Brown em um 

curso de epistemologia da física, e, depois, já em meu último semestre de 

graduação (primeiro de 1981), novamente do Professor Loparic, em um curso 

de epistemologia em nível de pós-graduação. Ainda hoje retenho a viva 

memória das palavras de incentivo que ambos me dirigiram, no final dos 

respectivos cursos, e que representaram decisivo estímulo para prosseguir no 

estudo da filosofia.  

Assim, iniciei em agosto de 1981 um mestrado “misto” no Instituto de 

Física Gleb Wataghin e no Departamento de Filosofia: estava formalmente 

vinculado ao programa de mestrado em física, mas meu orientador era o Prof. 

Brown, do Departamento de Filosofia. Foi, ao que saiba, uma experiência 

pioneira na Unicamp. Somente pôde concretizar-se graças à confiança que 

alguns professores que à época pertenciam a essas instituições depositaram 

em mim, e ao seu empenho em vencer as dificuldades de semelhante 

iniciativa. Fiz cerca de dois terços dos créditos no Departamento de Filosofia 

e o restante no Instituto de Física. A dissertação examinou certos resultados 

teóricos e experimentais nos fundamentos da física que atraíam, e continuam 

atraindo, a atenção dos filósofos: os teoremas algébricos de Gleason, Bell, 

Kochen e Specker, as desigualdades de Bell e seus testes empíricos, etc. 

Obtive o título em prazo bastante curto (meados de 1984), especialmente 

considerando-se que a dissertação tratou de assuntos inteiramente ausentes da 

formação padrão dos cursos de física. Para esse resultado feliz, muito 

contribuiu a eficiente orientação e o entusiasmo do Prof. Brown. 

Já em março desse mesmo ano, havia ingressado, mediante exame de 

seleção, no programa de mestrado em lógica e filosofia da ciência do 

Departamento de Filosofia. Em 1985, por deliberação da Comissão de Pós-

Graduação, fui transferido para o programa de doutorado. Ininterruptamente, 
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continuei cursando disciplinas de filosofia. Posso afirmar que, sem nenhuma 

exceção, beneficiei-me muitíssimo de todas elas. O exemplo de competência 

acadêmica e retidão profissional de tão privilegiado elenco de mestres 

tornou-se, para mim, inesquecível.  

Cumpri, no total, 55 unidades de crédito em disciplinas de pós-graduação, 

38 das quais em filosofia (na contagem em vigor na época, em que cada 

crédito equivalia a uma hora de aula/semana) – quantidade muito maior do 

que a exigida hoje. 

Em 1985 foi-me concedida uma bolsa especial criada pela Universidade, 

denominada “Bolsa de Incentivo Acadêmico”, concedida em número de 

apenas uma para cada programa de pós-graduação. Mas surpresa maior e 

mais honrosa ainda me estava reservada para o mesmo ano: um convite do 

Conjunto de Lógica e Epistemologia do Departamento de Filosofia para 

integrar o quadro docente do Departamento. Minha contratação oficial para a 

Parte Especial do quadro docente da Unicamp se deu durante o primeiro 

semestre de 1986. Em 1990, mediante aprovação em concurso público, passei 

a integrar a Parte Permanente desse quadro de professores. Dados os vínculos 

profissionais e afetivos que havia já desenvolvido com o Departamento de 

Filosofia, esse fato constituiu para mim motivo de especial contentamento, 

representando ao mesmo tempo um novo desafio para o aprimoramento 

constante de meus conhecimentos e capacidade, que reconhecia – e continuo 

reconhecendo – bastante limitados, considerada minha origem modesta de 

pequena vila do interior paulista. 

Ainda nessa mesma época, fui “intimado” a inaugurar um programa de 

intercâmbio com a Universidade de Oxford, que o Prof. Loparic, então 

Coordenador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 

procurava implantar. Minhas reservas iniciais à idéia de sair do país naquele 

momento – e pela primeira vez – acabaram vencidas, não apenas pelo 

incentivo de meus novos colegas, mas também pela circunstância 

propiciatória da integração do Prof. Brown nos quadros daquela universidade 
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britânica, pouco tempo antes. A obtenção de uma bolsa do British Council / 

ICI finalmente viabilizou minha ida para Oxford, em setembro de 1986. 

O período de permanência em Oxford (ano acadêmico 1986-1987) 

constituiu para mim uma experiência intelectual, cultural e social 

extremamente enriquecedora. Ao mesmo tempo em que participei de muitas 

atividades filosóficas desenvolvidas na Sub-Faculty of Philosophy, no 

Wolfson College e outros departamentos universitários, pude avançar minhas 

pesquisas com vistas à elaboração da tese de doutorado. Preparei um longo 

manuscrito, que viria a servir de embrião a diversas seções da tese. 

Retornando ao Brasil, iniciei imediatamente as atividades docentes no 

Departamento de Filosofia. Meu primeiro curso foi justamente uma disciplina 

de epistemologia da física, de que anos antes havia sido aluno. Como seria 

natural, na elaboração de seu programa inspirei-me no curso dado pelo Prof. 

Brown, escolhendo a temática do estatuto epistemológico da mecânica 

clássica. Introduzi, no entanto, uma etapa inicial, em que apresentei algumas 

noções básicas de lógica, ou melhor, de argumentação, e de epistemologia. 

Ao longo dos anos, foi-se consolidando minha convicção inicial de que uma 

etapa preliminar desse tipo, ainda que dentro de severas limitações de tempo, 

era de grande utilidade para o melhor aproveitamento das leituras e 

discussões de tópicos mais específicos.  

Após repetir o curso no ano seguinte, com ementa ligeiramente adaptada, 

chegou uma época nova, com a implantação do curso de graduação em 

filosofia. Coube-me, inicialmente, uma disciplina de teoria do conhecimento. 

Retrospectivamente, reconheço o caráter inusitado da escolha que fiz para a 

ementa da disciplina. Dado meu background acadêmico, se esperaria que a 

situasse no âmbito da filosofia contemporânea e, mais especificamente, da 

filosofia da ciência. No entanto, tomei para a temática central uma análise 

dos traços gerais das teorias epistemológicas de filósofos modernos: 

Descartes, Locke, Berkeley e Hume. Tinha, é claro, alguma consciência de 

que isso representaria um desafio não só para mim – que teria de percorrer 
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textos que me eram em sua maioria desconhecidos –, mas também para os 

alunos, dado volume de leitura requerido. Aderi, sem que isso tenha passado 

pelo plano da consciência plena, a uma das diretrizes tácitas de meu 

departamento: não abrir mão de trabalhar com fontes primárias. 

Ao menos para mim, essa experiência mostrou-se de grande utilidade. 

Primeiro, embora voltasse a ministrar a mesma disciplina muitas outras 

vezes,  até os dias atuais, nunca mais iria ousar incluir tantos autores num só 

curso! Aliás, a tendência de, qualquer que seja o curso, tratar menos matéria 

em maior profundidade, é bastante visível em meu caso, acentuando-se ao 

longo dos anos. Depois, e mais importante ainda, o retorno aos grandes 

filósofos do período moderno descortinou para mim um horizonte de 

investigação que se tornaria, até hoje, uma das peculiaridades de minha 

atuação na filosofia. Não se trata, todavia, de um repúdio ou mesmo simples 

abandono de áreas de interesse anteriores. Exatamente como já havia 

ocorrido em um plano mais geral, quando transitei gradualmente da física 

para a filosofia, adentrava agora um novo domínio, sem perder de vista as 

questões que me haviam sido mais familiares até então. Assim, por exemplo, 

fascinou-me o Descartes cientista – tão pouco estudado e, menos ainda, 

compreendido, especialmente em ambientes filosóficos como o nosso, no 

Brasil. Admirei-me também, e novamente por experiência direta, com os 

originais esforços de Locke para oferecer um tratamento filosófico 

sistemático para a nova e bem sucedida abordagem nas ciências naturais (sem 

com isso ignorar, é claro, as contribuições de Bacon e dos próprios cientistas-

filósofos do início do período moderno). Berkeley, a seu turno, mostrou-me a 

extraordinária flexibilidade do pensamento filosófico, e Hume – que, dos 

quatro, reconheço hoje ser o que mais superficialmente compreendi à época – 

começava a me indicar as implicações precisas do empirismo para o 

tratamento de um imenso leque de questões filosóficas fundamentais.  

Outro aspecto desse caso é que me possibilitou iniciar a exploração de uma 

questão específica: quais as implicações – se as houver – das teorias 
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epistemológicas desses e outros autores modernos para o debate acerca do 

realismo científico (que estudara, em uma dimensão limitada, na dissertação 

de mestrado)? Essa questão virtualmente não tem recebido atenção na vasta 

literatura contemporânea sobre o realismo. Isso se me afigura cada vez mais 

uma perda para ambas as partes. Por um lado, conduzido num âmbito 

puramente analítico, o debate atual corre o risco de superficializar-se do 

ponto de vista filosófico; por outro, as investigações históricas podem deixar 

escapar dimensões importantes do pensamento epistemológico moderno, ao 

não atentarem para um leque de questões fundamentais que estavam tão vivas 

na época como está hoje. 

Detive-me nesse caso não apenas por evidenciar as origens históricas de 

uma abordagem de investigação que cultivo até hoje, mas também para 

salientar, por exemplificação, o fato de que, para mim, aquilo que se poderia 

chamar de “formação acadêmica” não teve um término quando deixei de 

assistir aulas ou elaborar teses. Não concebo nenhum tal ponto de conclusão, 

nem nessas etapas nem em outras. A formação acadêmica foi e continua 

sendo para mim um processo, a desenvolver-se com cada nova questão 

investigada e cada disciplina que ministro. Nunca me circunscrevi a um 

grupo reduzido de disciplinas e nem, quando ocorre a repetição de uma 

mesma sigla, a uma ementa e programas fixos (embora, é claro, haja muitas 

vezes a preservação de um núcleo temático). Cada aula é, para mim, uma 

oportunidade de aprendizado. Tal abordagem tem seu ônus: seria muito mais 

fácil cristalizar um bloco-padrão de temas e fixar de vez uma bibliografia, 

como é típico (e, se Kuhn estiver certo, recomendável) nas áreas científicas. 

Porém o cultivo da filosofia me tem fornecido motivação para arcar  de bom 

grado com esse ônus.  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2. PERÍODO ANTERIOR À LIVRE-DOCÊNCIA (1987-2004) 

2.1 – Pesquisa 

2.1.1 –Livro publicado: 
Aspectos da Descrição Física da Realidade. (Coleção CLE, vol. 

21). Campinas, Centro de Lógica, Unicamp, 1997. (xvi + 208 pp.)  

2.1.2 – Artigos publicados: 
(Esta lista inclui alguns textos que, embora efetivamente publicados 
posteriormente à data do concurso de livre-docência, foram elaborados e 
submetidos antes dela. Para os resumos e detalhes editoriais, veja-se o 
Apêndice 2.1) 

1. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen 

argument. In: Filosofia, Ciência e História: Michel Paty e o Brasil, uma 

homenagem aos 40 anos de colaboração. M. Pietrocola e O. Freire Jr. (eds.), 

São Paulo, Discurso Editorial, 2005.  

2. Quinton’s neglected argument for scientific realism. Journal for 

General Philosophy of Science, 2005. 

3. A Humean analysis of scientific realism. Ensaios sobre Hume. Livia 

Guimarães  (org.), Ufmg, [2004] 2005. 

4. Ontic vagueness in microphysics. Sorites (Espanha), 2004 

5. Holism in microphysics. Epistemologia (Itália), 2004 

6. Empirismo na história da ciência médica: Samuel Hahnemann e 

Claude Bernard. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 2003. 

7. Hume on the principles of natural philosophy. Manuscrito, 2003. 

8. Russell e a noção de causa. Principia, 2002.  

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/aspectos.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/epr.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/epr.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/epr.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/quinton-jgps.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/humerealism.pdf
http://sorites.org/Issue_15/sorites15.pdf
http://www.ifs.csic.es/sorites/
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/holism.pdf
http://www.tilgher.it/epistemologiae.html
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/article/view/713
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/article/view/713
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/article/view/713
http://www.cle.unicamp.br/publicacoes/cadernos.htm
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/humeprinciples.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/17768/16351
http://www.cfh.ufsc.br/~nel/principia/
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9. A homeopatia como ciência: Uma análise filosófica. Revista de 

Homeopatia (Associação Médica Homeopática Brasileira), 2002. 

10.Hahnemann and the explanation of the homeopathic phenomena. 

Journal of the American Institute of Homeopathy,  2001-2.  

11.On the scientific status of homeopathy. British Homeopathic 

Journal, 2001. 

12.Indeterminacy, EPR and Bell. European Journal of Physics, 2001.  

13.Le réalisme scientifique face à la microphysique. Revue 

Philosophique de Louvain, 1999.  

14.A fundamentação empírica das leis dinâmicas de Newton. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, 1999.  

15.A questão da cientificidade da homeopatia. Anais do II Congreso de 

la Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas. Huerta 

Grande, Córdoba, Argentina, 1998.   

16.Realismo científico empirista? Principia, 1997.  

17.A inferência abdutiva e o realismo científico. Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência, série 3, 1996.  

18.A microfísica e a não-localidade. In: F.R.R. Évora (ed.) Espaço e 

Tempo. Campinas, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 

1995.   

19.Descartes e o realismo científico. Reflexão, 1993.  

20.Implicações filosóficas da microfísica. Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência, Série 3, 1992.  

21.A incompletude da mecânica quântica. O Que Nos Faz Pensar, 

1991.  

22.Estudo crítico: Zahar's Einstein's Revolution. Manuscrito, 1991.  

23.Descartes, Locke, Berkeley, Hume e o realismo científico. Primeira 
Versão, IFCH, Unicamp, 1990. 

http://www.amhb.org.br
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/chibeni-jaih-2001.pdf
https://homeopathyusa.org/journal.html
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/chibeni-bhj-2001.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699904721
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699904721
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0143-0807/22/1/302/pdf
https://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=541965&journal_code=RPL&download=yes
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v21_1.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/18722/17349
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/abdrea.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/descreal.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/implicacoes-microfisica.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/dlbhrc.pdf
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2.1.3 -  Textos não publicados, apresentados oralmente  

(disponibilizados no meu site acadêmico) 

2003 – What is ontic vagueness? Apresentado no III Simpósio 

Internacional Principia. Florianópolis, 8 a 11/9/2003. 

1995 – Locke e o problema da indução. Apresentado no III Encontro 

de Filosofia Analítica da Sociedade Brasileira de Análise Filosófica. 

Florianópolis, 18 a 21/9/1995.  

1995 – Contextualism in microphysics. Texto elaborado durante o 

estágio de pós-doutorado na Universidade de Paris 7 e apresentado 

parcialmente em seminário para a Équipe Rheseis/Cnrs.  

2.1.4 – Seminários e palestras 

1. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen 

argument. Colóquio em homenagem ao Prof. Michel Paty, USP, 

24/11/2003. 

2. Os limites do conhecimento científico. Faculdade de Engenharia 

Elétrica e de Computação da Unicamp, 16/10/2003. 

3. What is ontic vagueness? III Simpósio Internacional Principia. 

Florianópolis, 8 a 11/9/ 2003. 

4. Vagueza ontológica na mecânica quântica. Workshop de Lógica e 

Fundamentos da Ciência, Universidade Federal de Santa Catarina. 

Florianópolis, 24 e 25/4/2003. 

5. O que é ciência. Duas palestras no âmbito da disciplina “Fontes de 

Informação em Ciência e Tecnologia”, do curso de Especialização em 

Jornalismo Científico do Labjor/NUDECRI/Unicamp. (Professor 

responsável pela disciplina: Marcelo Knobel (IFGW, Unicamp).) 24 e 

31/3/2003. 

6. Ontic vagueness in microphysics. XIII Jornadas de Epistemología e 

Historia de la Ciencia. La Falda, Córdoba, Argentina, 28-30/11/2002. 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/whatisonticvagueness.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/locind.htm
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7. Vagueza na microfísica. Departamento de Filosofia, Puc-RJ, 

28/10/2002. 

8. Empirismo na história da ciência médica. O caso de Samuel 

Hahnemann. X Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF (Grupo de 

Trabalho de Filosofia da Ciência), São Paulo, 29/9 a 3/10/2002. 

9. Holismo na microfísica. III Encontro da Associação de Filosofia e 

História da Ciência do Cone Sul (AFHIC), Águas de Lindóia, 

27-30/5/2002. 

10. Observações sobre as relações entre a ciência e a filosofia. Mesa-

redonda “Ciência: o que é e para que serve”, I Semana da Física, Instituto 

de Física Gleb Wataghin, Unicamp, 10 a 14/9/2001.  

11. Russell e a noção de causa. II Simpósio Internacional Principia. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 6 a 10/8/2001.  

12. O que é ciência? Seminário “Ciência para todos” do Centro de 

Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, 16/5/2001.  

13. Uma análise da teoria homeopática à luz da filosofia da ciência. 

(Minicurso.) Sociedade Gaúcha de Homeopatia, Porto Alegre, 11 e 

12/5/2001.  

14. O estatuto científico da homeopatia. Congresso “A Homeopatia no 

Século XXI”, Associação Médico-Homeopática Brasileira, Unicamp, 29 e 

30/11 e 1/12/2000.  

15. A controvérsia sobre a completude da mecânica quântica. EPR e 

seus desdobramentos. Simpósio Comemorativo do Centenário da Constante 

de Planck, IFGW, Unicamp, 19/10/2000.  

16. Critérios de Avaliação de Teorias Científicas. I Jornada sobre 

Pesquisas em Ultradiluições. Associação Paulista de Homeopatia, São 

Paulo, 19/8/2000.  

17. A homeopatia à luz da concepção contemporânea de ciência. 

Workshop Metodologia Científica Aplicada à Homeopatia. Federação 

Brasileira de Homeopatia, Rio de Janeiro, 5/8/2000.  
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18. Espírito e matéria. I Seminário de Reflexões sobre a Vida e a 

Morte. CAISM/UNICAMP, 16/9/1999.  

19. Hume e os princípios da filosofia natural. I Simpósio Internacional 

Principia. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 9 a 

12/8/1999.  

20. A questão da cientificidade da homeopatia. II Congreso de la 

Federación de Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas. Huerta 

Grande, Córdoba, Argentina. 30/9 a 3/10/1998.  

21. O que é a ciência? Seminário “Homeopatia e ciência”, promovido 

pelo Departamento de Homeopatia da Sociedade de Cirurgia e Medicina de 

Campinas, SP. 18 e 19/9/1998.  

22. Uma análise do estatuto epistemológico das leis de Newton. 

Filosofia e História das Ciências: I Encontro do Cone Sul. Porto Alegre, 4 a 

6/5/98.  

23. Uma análise humeana do realismo científico. III Encontro de 

Filosofia Analítica, da Sociedade Brasileira de Análise Filosófica. 

Florianópolis, 6 a 9/10/97. 7/10/97.  

24. Realismo científico empirista? VII Encontro Nacional de Filosofia, 

promovido pela Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia 

(ANPOF). Águas de Lindóia, 19 a 24/10/96. 23/10/96.  

25. A inferência abdutiva e o realismo científico. Departamento de 

Filosofia - UnB. Brasília, 17/6/96.  

26. O que é o realismo científico? IX Colóquio de História da Ciência 

do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, UNICAMP. 

Águas de Lindóia, 26 a 30/11/95. 27/11/95.  

27. Locke e o problema da indução. III Encontro de Filosofia Analítica, 

da Sociedade Brasileira de Análise Filosófica. Florianópolis, 18 a 21/9/95. 

21/9/95.  

28. Le réalisme scientifique face à la microphysique. Universidade de 

Paris 7, Équipe REHSEIS/CNRS. 28/3/95.  
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29. Concepções de ciência. INATEL, 04/08/94.  

30. A microfísica e a não-localidade. VIII Colóquio de História da 

Ciência do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. 

UNICAMP, Águas de Lindóia, 14 a 17/10/93. 17/10/93.  

31. Microfísica: Desafio ao realismo científico? II Encontro de 

Filosofia Analítica, da Sociedade Brasileira de Análise Filosófica. Valinhos, 

4 a 7/10/93. 7/10/93.  

32. Contextualismo na teoria de Bohm. II Jornada sobre os 

fundamentos da mecânica quântica, Centro de Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência, UNICAMP, 26/08/92.  

33. Descartes e o realismo científico. Departamento de Pós-graduação 

em Filosofia, PUCCAMP, 26/5/92.  

34. Aspectos conceituais da física contemporânea. Departamento de 

Matemática, PUCCAMP. 22/10/91.  

35. Implicações filosóficas da Microfísica. Encontro de Filosofia 

Analítica: Ciência, Linguagem e Lógica. PUCCAMP, PUC-RJ e UFRJ, 

Valinhos, 1 a 5/9/91. 3/9/91.  

36. Observações sobre a estrutura teórica do Organon da Arte de 

Curar, de Samuel Hahnemann. Centro de Lógica, Epistemologia e História 

da Ciência, UNICAMP, 27/4/90.  

37. Introdução à filosofia da ciência e fundamentos da física. 

Minicurso (10 aulas mensais) no Centro de Estudos Médico-Homeopáticos 

de Campinas, março a dezembro de 1989. 

38. Concepções de Ciência. Instituto de Química, UNICAMP, 14/9/89.  

39. A incompletude da mecânica quântica. Seminário em 2 partes, 

apresentado no Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 

UNICAMP. 11/4/88 e 2/5/88.  

40. Problemas com o realismo na mecânica quântica. Uma análise de 

resultados recentes. Instituto de Física Gleb Wataghin, UNICAMP, 30/3/84.  
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2.2 – Ensino 

2.2.1 - Disciplinas ministradas 

2.2.1.1 – Graduação  

1. HG O31 - Epistemologia da Física – 1987 

2. HG O31 - Epistemologia da Física - 1988 

3. HG 304 - Teoria do Conhecimento I - 1989 

4. HG 513 - Tópicos Especiais de Epistem. das Ciências Naturais I - 1990 

5. HG 513 - Tópicos Especiais de Epistem. das Ciências Naturais I - 1991 

6. HG 401 - História da Filosofia Moderna I - 1991 

7. HG 516 - Epistemologia da Física - 1992 

8. HG 304 - Teoria do Conhecimento I - 1993 

9. HG 513 - Tópicos Especiais de Epistem. das Ciências Naturais I - 1993 

10. HG 516 - Epistemologia da Física - 1994 

11. HG 919 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral V - 1995 

12. HG 920 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral VI - 1995 

13. HG 202 - Filosofia Geral II - 1996 

14. HG 304 - Teoria do Conhecimento I - 1997 

15. HG 101 - Introdução à Filosofia I - 1998 

16. HG 031 - Epistemologia da Física - 1999 

17. HG 304 – Teoria do conhecimento - 1999 

18. HG 516 – Epistemologia da física - 2000 

19. HG 101 – Introdução à Filosofia I - 2000 

20. HG 104 – Estudo dirigido - 2001 

21. HG 103 – Redação filosófica - 2001 

22. HG 516 – Epistemologia da física - 2002 

23. HG 401 – História da Filosofia Moderna I – 2002 

24. HG 891/L – Estudo Dirigido I - 2003 
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2.2.1.2 – Pós-graduação  

1. HF 750 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I - 1996 

2. HF 720 - História da Filosofia Moderna I - 1997 

3. HF 750 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I - 1998 

4. HF 732 - Tópicos Esp. de História da Filos. Contemporânea II - 1999 

5. HF 722 - Tópicos Especiais de História da Filosofia Moderna II - 2000 

6. HF 933 - Tópicos Esp. de História da Filosofia Moderna III - 2001 

7. HF 750 - Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I – 2003 

2.2.2 - Textos didáticos 

(Lista de textos já disponíveis, em 2004, na seção “Textos Didáticos” de meu 
site: www.unicamp.br/~chibeni. Visite-se o site para a lista atualizada e acesso 
direto aos textos.) 

1. Filosofia: Noções introdutórias 

2. Epistemologia: Noções introdutórias 

3. Notas sobre tipos de argumentos  

4. Notas sobre lógica: O condicional 

5. Resumo da parte III do Tratado da Natureza Humana de D. Hume 

6. Resumo da Investigação sobre o Entendimento Humano de D. Hume 

7. O que é ciência? 

8. Observações sobre as relações entre a ciência e a filosofia  

9. Tipos de teorias: construtivas e fenomenológicas  

10. Características conceituais básicas da física clássica 

11. O surgimento da física quântica 

12. Uma breve introdução ao problema da medida em mecânica quântica 

13. Algumas noções sobre o formalismo quântico 

14. A interpretação da mecânica quântica (Publicado na Revista 

ComCiência, SBPC/Labjor, maio/2001.) 

15. O texto acadêmico (padrões e normas) 

http://www.unicamp.br/~chibeni
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2.2.3 - Orientação de alunos 

1. Mestrado, DF-Unicamp: Sergio H. Menna: “N. R. Hanson e a 

metodologia da investigação científica” (concluído em 12/7/2001).  

2. Mestrado, DF-Unicamp: Mauro G. Cetrone: “Popper e o problema da 

indução” (aluno abandonou).  

3. Doutorado, DF-Unicamp: Daniel Afonso da Silva: “Kuhn e o 

realismo científico” (aluno abandonou).  

4. Monografia I, DF-Unicamp: Nicola Cassano: “Conhecimento e 

probabilidade segundo David Hume: Um estudo comparado da 

Enquiry e do Treatise”. Primeiro semestre/1999. 

5. Monografia II, DF-Unicamp: Nicola Cassano: “David Hume: O papel 

da imaginação na formação da crença na existência dos objetos 

materiais”. Segundo semestre/1999. 

6. Monografia II, DF-Unicamp: César Eduardo Pacagnella: “Inferências 

causais e ceticismo: Um estudo do problema cético na obra de David 

Hume”. Segundo semestre/2002. 

7. Estudo Dirigido (HG-891), DF-Unicamp: “Análise das teses 

filosóficas de Erwin Schrödinger em Science and Humanism e 

Science, Theory and Man.” Primeiro semestre/2003. 

2.3 – Administração e demais atividades acadêmicas 

2.3.1 – Atividades administrativas 

1. Editor dos Cadernos de História e Filosofia da Ciência (CLE, 

Unicamp), 1989.  

2. Membro da Comissão Editorial dos Cadernos de História e Filosofia 

da Ciência, a partir de 1991.  
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3. Coordenador do Seminário mensal de Epistemologia e Filosofia da 

Ciência do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência e 

do Departamento de Filosofia da Unicamp, primeiro semestre de 

1990.  

4. Coordenador da mesa-redonda “Aspectos do realismo científico”, no 

VII Encontro Nacional de Filosofia, promovido pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). Águas de 

Lindóia, 19 a 24/10/96.  

5. Representante do Departamento de Filosofia na Comissão de 

Licenciaturas / CCG-Unicamp. 

2.3.2 - Participação em sociedades acadêmicas 

1. Membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência 

(Unicamp). 

2. Membro da Hume Society 

3. Membro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul 

(AFHIC) 

4. Membro do Grupo de Trabalho de Filosofia da Ciência da Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). 

2.3.3 – Assessorias 

1. Assessor ad hoc para a área de Ciências Humanas da FAPESP.  

2. Assessor ad hoc do Fundo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa da 

Unicamp (FAEP). 

3. Parecerista da Agencia Nacional de Promoción Científica, 

Tecnológica y de Innovación do Ministério de Educación, Ciência y 

Tecnologia da Argentina. 

http://www.cle.unicamp.br/index.php/
http://www.humesociety.org/
http://www.afhic.com/pt/
http://www.anpof.org/portal/
http://www.anpof.org/portal/
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4. Parecerista das revistas Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 

Manuscrito, Principia e Revista Brasileira de Ensino de Física. 

1.3.4 - Participação em bancas examinadoras  

1. Doutorado, DF-IFCH-Unicamp (suplente): “Contra Contra o Método: 

Galileo na rota da análise-e-síntese”,  por Roberto Lima de Souza. 

28/10/2003. 

2. Mestrado, DF-IFCH-Unicamp: “Kuhn, Mannheim e a crítica ao 

positivismo”, por Daniel Afonso da Silva. 3/4/2003. 

3. Doutorado, DF-FFLCH-USP: “Breve jornada empirismo adentro”, por 

Marcos Rodrigues da Silva. 27/2/2003. 

4. Exame de qualificação de mestrado, DF-IFCH-Uniamp: “Kuhn, 

Mannheim e a crítica ao positivismo”, por Daniel Afonso da Silva. 

12/12/2002. 

5. Concurso público para admissão de professor na área de filosofia da 

ciência, DF-FFLCH-USP, 11/2002 (suplente). 

6. Exame de qualificação de mestrado, DF-FFLCH-USP: “Hume, as duas 

definições de causa e a idéia de conexão necessária”, por Erickson 

Cristiano dos Santos. 17/9/2002. 

7. Mestrado, DF-UNICAMP (presidente): “N. R. Hanson e a metodologia 

da investigação científica”, por Sergio H. Menna. 12/7/2001.  

8. Exame de qualificação de mestrado, DF-UNICAMP (presidente): “N. R. 

Hanson e a metodologia da investigação científica”, por Sergio H. 

Menna. 14/8/2000.  

9. Concurso público para o cargo de professor assistente doutor na área de 

epistemologia. DF-IFCH-UNICAMP, 27 e 28/10/1999.  

10.Doutorado, DF-FFLCH-USP: “A evolução do conceito de inércia: De 

Philoponos a Galileo”, por Fátima Regina Rodrigues Évora. 21/8/96.  
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2.4 – Comentários sobre minha produção acadêmica até a livre-docência 

 2.4.1 – Do mestrado ao doutoramento (1984-1993) 

O primeiro texto acadêmico que dei a público foi, naturalmente, o da 

dissertação de mestrado (clique aqui para obter o texto completo e aqui para 

a página de rosto, sumário e abstract). Nela apresento um levantamento 

crítico abrangente de uma série de resultados nos fundamentos da microfísica 

que a literatura usualmente reconhece como potencialmente relevante para 

diversas questões filosóficas.  

Há, por um lado, teoremas algébricos que impõem limitações severas sobre 

qualquer teoria que pretenda fornecer uma atribuição completa de valores 

precisos às grandezas físicas mensuráveis pertencentes a um objeto quântico 

(genericamente referidas por ‘teorias de variáveis ocultas’). O fato singular 

de a mecânica quântica não oferecer uma tal atribuição completa de valores 

está na base de quase todos os problemas conceituais e teóricos suscitados 

por essa teoria. A consequência mais saliente das referidas provas algébricas 

parece ser a de que qualquer teoria de variáveis ocultas tem de incorporar um 

traço inteiramente não-clássico, uma forma de “contextualismo”, cuja 

natureza exata é objeto de muita discussão, e que procurei investigar 

ulteriormente num capítulo especial da tese de doutorado e em um texto 

elaborado durante o estágio de pós-doutorado (veja-se, acima, item 2.1.3). Na 

dissertação de mestrado, empreendi não apenas a exposição comentada das 

várias provas existentes à época, mas especialmente a identificação de suas 

premissas mais significativas do ponto de vista físico, com vistas à avaliação 

do alcance relativo das provas.  

O outro grupo de resultados na microfísica com grande potencial filosófico 

é aquele que teve início com a famosa desigualdade obtida por Bell em 1964. 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/277887/1/Chibeni_SilvioSeno_M.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/mestrado-paginasiniciais.pdf
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De forma surpreendente e instigante, esse autor mostrou que qualquer teoria 

de variáveis ocultas que obedeça à restrição da localidade da atribuição 

completa de valores – restrição essa apoiada não só em “intuições” físicas 

básicas, como bem apontou Newton, mas também, de alguma forma, na 

teoria da relatividade – trará necessariamente previsões empíricas 

discrepantes das previsões quânticas. O resultado desencadeou, como era de 

esperar, uma corrida aos laboratórios, que somente começou a produzir 

resultados depois de muito trabalho teórico de refinamento da desigualdade 

original, bem como de sofisticados desenvolvimentos tecnológicos. Esse 

trabalho todo foi examinado na dissertação, justamente enquanto era levado a 

cabo na linha de frente das pesquisas mundiais. Várias vezes pude mesmo, 

graças aos contatos internacionais do Prof. Brown e outros amigos, ter acesso 

aos preprints de importantes publicações na área. Lembro-me da enorme 

expectativa relativamente aos delicados experimentos de Alain Aspect, 

finalmente concluídos em 1982. Como se sabe, esses experimentos e outros 

feitos antes e depois deles, ofereceram um veredicto claro a favor das 

predições quânticas. Outra frente viva de investigação que acompanhei de 

forma direta foi a relativa às implicações físicas e filosóficas dessa violação 

experimental das desigualdades de Bell. Um trabalho fundamental sobre isso 

foi o de Jon Jarrett, que viria a público ainda em 1984, pouco depois de 

apresentar minha dissertação. Esse trabalho receberia, nos anos subsequentes, 

particular atenção de minha parte, especialmente durante meu estágio de 

pesquisa em Oxford e depois, na tese de doutorado. 

Finalmente, bastante espaço foi dado na dissertação para os trabalhos de 

Arthur Fine, que justamente tratavam de comparar e avaliar toda essa série de 

resultados na microfísica. No mesmo capítulo, tratei também do, à época, 

recém-publicado trabalho de Heywood e Redhead, que representou a 

primeira tentativa bem sucedida de elaboração de um resultado “misto” 

contra as teorias de variáveis ocultas, ou seja, interligando as abordagens 

algébricas e de Bell. Mais no final da década de oitenta, essa linha híbrida 
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seria reforçada, de forma independente e com características próprias, pelo 

fundamental trabalho de Greenberger, Horne e Zeilinger, de que tratei na tese 

de doutorado. 

O acompanhamento da literatura de ponta não impediu que, ainda que de 

forma introdutória, atenção fosse dada, na dissertação de mestrado, ao 

famoso debate histórico entre os pais da teoria quântica. O estudo histórico 

continuou sendo, para mim, uma fonte importante de inspiração e, num certo 

sentido, de aprofundamento da análise física e conceitual dos 

desenvolvimentos recentes. Talvez haja aqui alguma analogia com o que 

descrevi na seção sobre minha formação acadêmica, da complementaridade 

que acredito existir entre a história da filosofia e a abordagem analítica de 

problemas filosóficos específicos.  

Retrospectivamente, vejo como o maior mérito de minha dissertação de 

mestrado não a originalidade propriamente dita (o que, aliás, nem se espera 

de um trabalho desse tipo), mas me haver familiarizado – e em tempo muito 

curto – com uma nova e vibrante área, à qual nenhuma atenção foi dada, 

naturalmente, no currículo de graduação em física. Como já indicado de 

forma parcial nos parágrafos precedentes, o trabalho viria a constituir a base a 

partir da qual diversas investigações seriam ulteriormente empreendidas por 

mim, não somente no campo dos fundamentos da física propriamente dita, 

mas também no de questões de natureza filosófica. Neste último caso releva, 

naturalmente, a questão do realismo científico.  

Como se sabe, a literatura de fundamentos da microfísica está repleta de 

sugestões, e mesmo de afirmações categóricas, de que os referidos resultados 

de limitação das teorias de variáveis ocultas representa um desafio, ou 

mesmo um bloqueio da possibilidade de uma interpretação realista da 

microfísica. Embora ainda em um nível “intuitivo”, já me sentia de alguma 

forma incomodado com tais afirmações. Mas a possibilidade de adentrar o 

debate com argumentos só se concretizaria aos poucos, com minha gradual 

familiarização com os aspectos filosóficos da discussão. O período entre a 
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conclusão do mestrado e a elaboração da tese de doutorado foi fundamental 

nesse sentido. Identifico duas linhas principais que levaram ao meu 

amadurecimento nessa importante interface entre a ciência e a filosofia. 

Houve, por um lado, a extraordinária agitação filosófica ocasionada pelo 

lançamento de The Scientific Image. Tomei contato com o livro de van 

Fraassen durante o meu estágio em Oxford. Tive o privilégio de participar de 

um fecundo ambiente de discussão das teses e argumentos centrais do livro, 

num seminário semanal que durou todo um term, na Sub-Faculty of 

Philosophy, organizado por Newton-Smith e Harvey Brown, e que contou 

com a colaboração de outros importantes especialistas no assunto, como Rom 

Harré e Brian Ellis. Voltando ao Brasil, implantamos, eu, o Prof. Steven 

French e seus orientandos um seminário com os mesmos objetivos, no Centro 

de Lógica. Ambos os seminários foram extremamente enriquecedores para 

mim, e me lançaram numa vasta bibliografia especializada, com a qual passei 

a trabalhar, não apenas no plano da pesquisa, mas também da docência, tanto 

em nível de pós-graduação, como de graduação. 

Por outro lado, meus estudos do problema do realismo científico 

receberam impulso independente pela via já descrita acima, ou seja, do 

retorno às teorias de grandes epistemólogos do período moderno. Como já 

salientei, o contato com essa obra levou a um gradual reconhecimento de 

minha parte das limitações do debate contemporâneo. Um dos pontos 

fundamentais foi, para mim, começar a perceber que havia algo impróprio na 

tendência contemporânea de opor o realismo (em particular o científico) ao 

“empirismo”. Aí parecia-me estar a fonte de muitas confusões e avaliações 

duvidosas de teses e argumentos presentes no debate. Expus minhas reflexões 

sobre isso em diversos de meus textos sobre o realismo científico, incluindo a 

própria tese de doutorado.  

Nessa linha de estudo insere-se um texto bastante modesto, que saiu numa 

série interna do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, a “Primeira 

Versão”. Seu conteúdo resultou do desenvolvimento ulterior de uma série de 
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notas de aula que preparei para o curso de teoria do conhecimento a que me 

referi anteriormente. Além de servir como exercício e permitir algum diálogo 

com outros colegas, lançou as bases de uma de minhas primeiras publicações 

num veículo de circulação um pouco mais ampla, o artigo “Descartes e o 

realismo científico”. Trata-se da ampliação e aprofundamento de uma das 

seções daquele texto. Ainda hoje, costumo usar esse tema como introdução 

dos cursos acerca do realismo científico que ministro. Parece-me 

filosoficamente fértil e pedagogicamente útil mostrar como alguns dos 

argumentos centrais do debate contemporâneo já estavam claramente 

presentes nos Principes de la Philosophie, nos diversos parágrafos em que 

Descartes reflete sobre o estatuto epistemológico de suas próprias teorias 

acerca da matéria. 

Duas outras publicações anteriores a essa têm caráter mais técnico. Uma 

delas, “A incompletude da mecânica quântica”, representou o 

desenvolvimento de estudos anteriores, de caráter histórico e conceitual, 

sobre a questão da incompletude da mecânica quântica. Nela, expus o 

resultado de meus primeiros esforços para entender, em um nível mais 

aprofundado, o polêmico e influente argumento de Einstein, Podolsky e 

Rosen. Além disso, fiz uma tentativa de explicitar as pressuposições mínimas 

desse argumento e de variantes subsequentemente apresentadas por Einstein. 

Isso contribuiu para persuadir-me da imensa força dessa classe de 

argumentos, e da consequente necessidade de levar a sério as tentativas de 

implantação de teorias de variáveis ocultas. Ressaltava-se, assim, o impacto 

dos referidos resultados de limitação das teorias desse tipo. O esclarecimento 

preciso de sua significação física e filosófica seguia, pois, sendo um dos 

maiores desafios para mim, e isso se refletiu claramente na escolha dos 

tópicos a serem tratados na tese de doutorado. O referido artigo viria, assim, a 

ser incorporado nela, com aperfeiçoamentos de conteúdo e forma. 

A segunda publicação dessa mesma época fugiu completamente ao âmbito 

das questões já mencionadas neste memorial. Trata-se de um longo estudo 
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crítico do então recém-lançado livro de Elie Zahar, Einstein's Revolution: A 

Study in Heuristic. Fazer essa resenha,  encomendada pelos Professores 

Marcelo Dascal e Michael Wrigley para a revista Manuscrito, trouxe-me 

diversos desafios. Primeiro, tive de retomar e aprofundar meus estudos 

fragmentários anteriores acerca da teoria da relatividade e sua história. 

Depois, teria que pela primeira vez pôr em prática meus estudos de filosofia 

da ciência, na área da discussão acerca da natureza da ciência ainda muito 

“na moda” à época: Popper, Kuhn, Feyerabend e, particularmente neste caso, 

Lakatos. Por fim, foi o primeiro artigo que elaborei em inglês, algo que só 

viria a fazer de novo – e tardiamente, reconheço agora – muito depois.  

2.4.2 – A tese de doutorado e seus desdobramentos em filosofia da física  

Os comentários desta seção têm por objeto a tese de doutoramento (clique 

aqui para a folha de rosto, sumário e abstract da tese), posteriormente 

publicada como o livro Aspectos da Descrição Física da Realidade (1997; 

clique aqui para o texto integral do livro), e diversos artigos em que exploro 

alguns de seus desdobramentos na área de filosofia da física. Refiro-me, em 

especial, às seguintes publicações ou ensaios: (Estes últimos, não publicados, 

estão assinalados pelas datas de sua elaboração, entre colchetes, que também 

são usados para indicar datas de finalização da versão principal do artigo, 

quando publicados em data posterior.) 

1. A microfísica e a não-localidade. 1995.  

2. Contextualism in microphysics. [1995]. 

3. A fundamentação empírica das leis dinâmicas de Newton. 1999.  

4. Le réalisme scientifique face à la microphysique. [1995] 1999.  

5. Indeterminacy, EPR and Bell. 2001.  

6. Holism in microphysics. [2002] 2004. 

7. Ontic vagueness in microphysics. [2003] 2004. 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/doutorado-paginasiniciais.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/aspectos.pdf
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8. What is ontic vagueness? [2003].  

9. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen 

argument. [2003] 2005. 

Minha tese de doutorado representou, em sua dimensão científica, um 

ulterior desenvolvimento da dissertação de mestrado, com expressivos 

complementos resultantes do rápido progresso, à época, da literatura na área 

de fundamentos da física quântica. Mas talvez sua característica mais 

marcante, com relação àquela, seja a maior atenção dada aos temas 

filosóficos. Isso se reflete não apenas em seus dois primeiros capítulos, mas 

também no capítulo final, no qual examinei as perspectivas do 

desenvolvimento de uma ontologia quântica. Por força do pensamento 

fortemente anti-realista subjacente à chamada “Interpretação de Copenhague” 

da mecânica quântica, essa idéia foi desprezada e mesmo anatematizada por 

décadas. Do ponto de vista realista em que me situo, assisto com satisfação 

ao crescente interesse que vem despertando nas últimas décadas. 

Paradoxalmente, uma tendência nesse sentido começou a se tornar mais 

visível justamente quando se assentaram e ficaram mais claras as limitações 

impostas pela violação das desigualdades de Bell e demais resultados já 

mencionados. Partilho a opinião daqueles que vêem neles não uma 

“refutação” do realismo científico, mas um desafio para o desenvolvimento 

de interpretações realistas para a mecânica quântica e outras teorias da 

microfísica.  

É justamente aqui que se faz necessária a superação dos preconceitos 

históricos, com o enfrentamento da espinhosa, e quase desesperadora questão 

da ontologia quântica. Creio, porém, que os ganhos a serem eventualmente 

auferidos com o avanço das investigações nesse terreno serão 

compensadores. No estágio embrionário em que ainda se encontram as 

pesquisas hoje, a motivação concreta disponível deriva, principalmente, do 

extraordinário poder heurístico desse tipo de estudo: veja-se, por exemplo, a 
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gama imensa de realizações teóricas e experimentais associadas à teoria de 

variáveis ocultas de Bohm, à época desprezada como exercício matemático e 

metafisicamente orientado de um excêntrico arrependido de suas convicções 

ortodoxas. Hoje, em são juízo, ninguém bem informado acerca da 

subsequente história dos fundamentos da microfísica poderia aderir a essa 

opinião.  

Dadas as referidas limitações, uma ontologia quântica deverá envolver 

aspectos muito discrepantes com relação à intuição física ordinária, tais sejam 

a indefinição de valores de grandezas físicas, a existência na natureza de 

processos irredutivelmente aleatórios e entanglement de estados de sistemas 

físicos distantes; esta última característica traz, como se sabe, a necessidade 

de ações não-locais. Uma teoria realista ao longo dessas linhas suscita 

difíceis problemas de compatibilidade com a teoria da relatividade, além de 

tornar urgente a solução do problema da objetividade do processo de medida 

quântico, empurrado para debaixo do tapete pelos proponentes da 

interpretação de Copenhague. Exponho, no capítulo final da tese, as 

principais alternativas disponíveis para a abordagem desse conjunto de 

problemas, e indico, de forma rápida, algumas razões que me fazem pender 

para algumas delas. Não poderia, é claro, retomar os detalhes aqui. Na 

verdade, após o doutorado acabei me ocupando prioritariamente de outros 

assuntos, não obstante meu interesse nesses tópicos permanecer vivo, como 

se verá na sequência deste Memorial. 

Contrariamente às minhas expectativas iniciais, minha tese de doutorado 

acabou sendo publicada. O incentivo para submetê-la para publicação na 

série de monografias do Centro de Lógica, a Coleção CLE, devo-o ao Prof. 

Zeljko Loparic. Assim, depois de algumas revisões e uma longa espera – que 

acarretou certa desatualização bibliográfica – a tese saiu em 1997, como o 

volume 21 daquela série. Também contrariando o que inicialmente 

imaginava, dada uma espécie de saturação que sobreveio à elaboração da 

tese, e que indicava o redirecionamento da pesquisa para outras áreas, acabei 
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retomando alguns de seus temas centrais muito antes do que previa. Olhando 

hoje o conjunto de minhas publicações desde aquela época, noto com certa 

surpresa o quanto a tese influenciou um bom número delas. Devo, pois, ater-

me ainda por alguns parágrafos na descrição de seus aspectos mais 

produtivos. 

O título da tese, Aspectos da Descrição Física da Realidade, é 

reconhecidamente pouco atraente, do ponto de vista “mercadológico”. 

Pareceu-me, no entanto, indicar de forma precisa o seu conteúdo, e por essa 

razão foi mantido até mesmo no livro. Inspirou-se, como denotam os seus 

dois motes, nas asserções de Einstein, de que “a física é, evidentemente, a 

descrição do Real”, e de Hermann Weyl, de que “a ciência pereceria sem o 

suporte de uma fé transcendental na verdade e na realidade”. Eu tinha 

consciência de que eleger esse ponto de partida significava uma dupla 

provocação. Por uma lado, havia a bem estabelecida tradição anti-realista na 

filosofia da (micro)física, incorporada na chamada escola de Copenhague. 

Por outro, no campo da filosofia da ciência de um modo geral vivia-se um 

entusiasmo com a original crítica anti-realista de van Fraassen, lançada em 

seu livro de 1980. Nesse quadro, recorrer a Einstein e outros poucos 

dissidentes empedernidos – citados e comentados ao longo de todo o texto – 

parecia dar mostras de, no mínimo, ingenuidade filosófica. Aceitei correr esse 

risco, que continua pairando sobre mim mesmo quando, talvez, já se notem, 

nas últimas décadas, sinais de declínio no pensamento ortodoxo na 

microfísica, e também de desencanto com relação à crítica de van Fraassen e 

outros autores anti-realistas contemporâneos.  

O conteúdo da tese insere-se, a um só tempo, no debate filosófico acerca 

do realismo científico e nas investigações de certos problemas teóricos 

atinentes à microfísica. Minha motivação central prendeu-se à insatisfação 

com muito daquilo que se afirma na literatura contemporânea a propósito da 

interação dessas duas linhas de pesquisa. Constitui crença quase geral entre 

especialistas dos dois campos que as dificuldades teóricas e interpretativas 
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que assolam as bases da física de algum modo repercutem negativamente 

sobre a tese do realismo científico. Apresentei as razões que me persuadiram, 

depois de acurado exame, de que semelhante opinião carece de sustentação 

segura. A consecução desse objetivo principal exigiu que descesse à análise 

direta da situação na microfísica, com o intuito de identificar, esclarecer e 

aprofundar os aspectos potencialmente relevantes para o problema. Na frente 

filosófica, afigurou-se-me imprescindível proceder, já de início (cap. 2), a 

uma elucidação dos conceitos e argumentos envolvidos na discussão sobre o 

realismo científico. Indicarei, mais adiante, várias direções em que essa 

análise ramificou-se posteriormente. Após percorrer temas mais técnicos, 

retomo, no final, as questões filosóficas, agora em condições mais 

apropriadas para justificar meu distanciamento com relação à ortodoxia. 

No capítulo 3 abordo a questão da incompletude da mecânica quântica, que 

é histórica e conceitualmente anterior à maioria das discussões 

contemporâneas examinadas na tese. Fazendo uma análise dos argumentos 

para a incompletude na linha do fundamental trabalho de Einstein, Podolsky 

e Rosen, aponto vários sentidos em que se pode alegar que a descrição 

quântica da realidade é incompleta. Embora o julgamento histórico tenha 

favorecido a tese da completude, faço notar que um argumento forte para a 

incompletude, reconstruído racionalmente a partir de uma proposta de 

Einstein, é invulnerável às estratégias usuais de neutralização dos demais 

argumentos. Ressalto, no entanto, que assim como o argumento original de 

EPR, este argumento depende crucialmente da adoção de uma posição 

filosófica minimamente realista, bem como de uma hipótese de localidade 

posta em dúvida pelos resultados teóricos e experimentais relativos às 

desigualdades de Bell e por certos teoremas “quase-algébricos”.  

Durante meu estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 7 / Equipe 

REHSEIS (Recherches Epistémologiques et Historiques sur les Sciences 

Exactes et les Instituitions Scientifiques, CNRS) voltei a trabalhar nesse 

assunto, elaborando um texto mais conciso, centrado no exame da estrutura 
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do argumento de Einstein, Podolsky e Rosen e de sua variante mais forte. 

Esse texto, que permaneceu não publicado por vários anos, foi depois 

retomado e, com revisões e atualização bibliográfica, apresentado em um 

colóquio realizado  em 2003 no Instituto de Estudos Avançados da USP em 

homenagem ao Prof. Michel Paty, fundador e, à época, Diretor da Equipe. 

Dois anos depois, saiu nos anais do colóquio, com o título “A logico-

conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen argument”. 

Os mais importantes resultados de limitação à introdução de teorias mais 

completas que a mecânica quântica – as chamadas “teorias de variáveis 

ocultas” – são analisados nos capítulos 4, 5 e 6 do meu livro, nos quais 

procuro explicitar e comparar as suas diversas premissas. O capítulo 4 é 

dedicado aos teoremas matemáticos que mostram a existência de restrições 

algébricas às teorias dessa classe. Uma questão que mereceu atenção 

particular nesse capítulo e no capítulo 6 é a da natureza e papel da hipótese 

do não-contextualismo nos vários resultados de limitação. Aponto algumas 

deficiências sérias na maneira-padrão segundo a qual o contextualismo é 

entendido na literatura. Defendo a superioridade da quase nunca reconhecida 

abordagem de David Bohm em seus artigos pioneiros de 1952, chamando a 

atenção para o caráter puramente físico do contextualismo de sua teoria de 

variáveis ocultas. Isso é relevante para a sustentação da posição realista, no 

último capítulo do livro. Como aconteceu com questão da completude, a do 

contextualismo também foi objeto de estudos ulteriores, empreendidos 

durante o pós-doutorado. Nesse caso, outro texto foi elaborado, visando, em 

particular, ao aprofundamento do exame das interligações entre o 

contextualismo e a não-localidade. Tal texto, “Contextualism in 

microphysics”, de caráter bastante técnico, não foi encaminhado para 

publicação - fato que, em alguns momentos, eu já lamentei. 

No capítulo 5 abordo as desigualdades de Bell e os teoremas “quase-

algébricos”, que exibem, respectivamente, dificuldades empíricas e de 

consistência formal envolvendo as teorias de variáveis ocultas locais. O 
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trabalho preliminar de investigação das premissas desses resultados é 

aprofundado no capítulo 6, no qual diversos tópicos avançados são 

investigados. Essa análise é indispensável para a delimitação do significado 

físico preciso dos resultados de não-localidade, ainda hoje objeto de muita 

disputa. Um texto modesto, destinado a um público não especializado, que 

derivou desse capítulo foi apresentado num dos colóquios do Centro de 

Lógica, dedicado ao tema Espaço e Tempo, tendo saído em seus anais com o 

título “A microfísica e a não-localidade” (1993). 

O exame dos resultados de limitação à introdução de teorias mais 

completas que a MQ empreendido nos capítulos centrais do livro fornece, 

então, embasamento técnico para a discussão mais geral do capítulo 7. Nesse 

capítulo procuro opor resistência aos argumentos anti-realistas da literatura 

que se baseiam em tais resultados. Inicialmente, questiono a própria 

plausibilidade da alegação de que a doutrina filosófica do realismo científico 

possa ser refutada, ou de algum modo abalada, por considerações de ordem 

puramente científica. Depois, destaco que a noção de realismo científico 

adotada é amiúde demasiadamente restrita, e portanto muito vulnerável. Por 

fim, sustento que a introdução de teorias realistas na microfísica (mediante 

uma interpretação realista da própria mecânica quântica ou pelo 

desenvolvimento de teorias alternativas) não só é logicamente possível, mas 

também física e filosoficamente desejável. É aqui, e não no 

comprometimento da doutrina realista, que as provas de limitação mostram 

sua importância: impõem restrições conceituais severas a essas teorias, 

acarretando a necessidade de reformulação de algumas de nossas mais 

fundamentais concepções acerca da matéria. A seu turno, a nova visão de 

mundo altera o referencial no qual se apresentam alguns dos problemas 

tradicionais da filosofia. Sustento que se implicações filosóficas tiverem de 

ser extraídas dos avanços recentes na microfísica, é neste ponto que deverão 

ser buscadas. Os desafios físicos e filosóficos que essa proposta apresenta 

são, naturalmente, imensos. O material desse capítulo foi refundido e 
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aperfeiçoado no terceiro e último dos textos elaborados durante minha 

permanência na Equipe REHSEIS, tendo sido posteriormente publicado na 

Revue Philosophique de Louvain, em 1999, com o título “Le réalisme 

scientifique face à la microphysique”. 

Os demais artigos do bloco que ora discuto não resultaram, como os que 

acabo de comentar, da retomada de capítulos ou seções da tese, embora 

estejam, em sua maioria, associados à temática da microfísica. 

“Indeterminacy, EPR and Bell” originou-se de minha viva insatisfação com o 

que li um artigo publicado em 1998 no European Journal of Physics, com o 

qual me deparei casualmente. Escrever esse artigo foi, para mim, uma 

experiência importante. Primeiro, porque o fiz em tempo recorde, para os 

meus padrões. Segundo, porque houve um debate um tanto duro, mas 

enriquecedor, com um parecerista e com o editor. Depois, porque recebi 

vários comentários interessantes de pessoas que, em diversos países, leram o 

trabalho, que saiu no mesmo periódico europeu em 2001. Por fim, mostrou-

me que tinha já um certo grau de independência para escrever e publicar em 

inglês, não obstante as reconhecidas limitações de meu auto-didatismo 

completo; o artigo foi aceito e publicado sem revisão. 

Prosseguindo nessa linha, elaborei também, pouco tempo depois, o artigo 

“Holism in microphysics”, para um congresso internacional realizado no 

Brasil. Dessa vez, a apresentação oral do trabalho para um público 

especializado forneceu-me um retorno importante imediato. Nesse trabalho, 

exponho detalhadamente uma interpretação bastante original da questão do 

holismo no âmbito da microfísica. Sustento, em particular, que apesar da 

opinião quase geral em contrário, os aspectos “contextualistas” da teoria de 

variáveis ocultas de Bohm não devem ser entendidos como uma forma de 

holismo. Critico também resolutamente (embora de forma compacta) certas 

teses de Bohr que supostamente também apontariam para um irredutível e 

curioso tipo de holismo, com tintura fortemente não-física. Argumento que o 

único locus para um genuíno holismo na física (ou, pelo menos, na 
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microfísica) está justamente na própria mecânica quântica, radicando em 

certos traços de seu formalismo matemático. Advirto, no entanto, que esse 

aspecto intrigante da teoria não deve ser tomado como a legitimação de certas 

asserções da existência de um holismo abrangente no mundo, frequentemente 

associadas a perspectivas místicas pela literatura para-filosófica e para-

científica. Encorajado pelo sucesso anterior, encaminhei esse artigo para 

outra revista indexada de boa circulação internacional, Epistemologia, da 

Itália. Para minha surpresa, o texto foi aceito para publicação sem nenhuma 

solicitação de retificação ou ajuste, e saiu, depois de ficar bastante tempo na 

fila da revista, em 2004. 

Em duas palestras a que assisti naquela época, tomei contato com uma área 

de pesquisa filosófica inteiramente nova para mim: a vagueza. Embora as 

palestras não tivessem tratado especificamente disso, sugeriram-me a 

investigação de certos aspectos que eu acreditava poderem se articular aos 

meus estudos na área de fundamentos da física. Solicitei referências 

bibliográficas a um dos palestrantes, o Prof. Mark Colyvan, então na 

Universidade da Tasmânia. A partir de uma obra recente de Timothy 

Williamson, que me indicou, passei a explorar avidamente outros textos 

importantes, impressionando-me desde logo com a vastidão e complexidade 

das questões relacionadas à vagueza, em seus aspectos semântico, epistêmico 

e metafísico. Esbocei logo um texto, expondo minhas idéias, e o enviei ao 

Prof. Colyvan. Como já fizera com o artigo sobre holismo, comentou-o de 

forma detalhada e encorajadora. Uma versão revisada, a que dei o título 

“Ontic vagueness in microphysics”, foi, pouco tempo depois, aceita por 

Sorites, um periódico eletrônico internacional indexado, tendo saído em 

2004. Nesse artigo argumento que embora o tratamento por meio de teorias 

da física clássica dos objetos materiais paradigmaticamente considerados 

vagos abra a possibilidade de se negar a existência de vagueza ôntica 

fundamental, o mesmo não se dá quando se adota – como parece sensato 

fazer – nossa melhor teoria acerca da estrutura da matéria, ou seja, a 
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mecânica quântica. Embora o estudo da questão da vagueza ôntica a partir 

desse referencial teórico atual já tivesse sido iniciado, num artigo de Jonathan 

Lowe (1994), e em diversos outros surgidos a partir dele, sustento que a 

escolha específica do objeto de discussão (a saber, a identidade ôntica vaga) 

não foi a mais apropriada, pelas complexidades não essenciais que introduz. 

Sugiro que se tomem, pelo menos num primeiro momento, situações físicas 

diferentes e mais simples, nas quais a tese da existência de objetos 

fundamentalmente vagos seja mais facilmente defensável. Forneço exemplos 

concretos que, ao que saiba, ainda não foram examinados na literatura. Além 

disso, saliento a relevância dos resultados de limitação das teorias de 

variáveis ocultas (mencionados acima) para essa questão. Eles reforçam de 

forma significativa a tese da existência de objetos vagos, na medida em que 

ampliam a análise para muito além das contingências e peculiaridades da 

teoria da matéria atualmente aceita. 

Tendo apresentado versões variadas desse trabalho em alguns simpósios, 

dos quais resultaram frutíferos intercâmbios com especialistas, pude perceber 

a necessidade de estender a análise em diversas direções. Dentre todas, uma 

pareceu-me mais urgente: tornar mais clara a compreensão da própria noção 

de vagueza ôntica. Esbocei um texto sobre isso também, com o título 

provisório “What is ontic vagueness”, tendo-o apresentado em um simpósio 

internacional, em 2003. Tinha planos de aproveitar as valiosas críticas e 

sugestões que então recebi para aprimorar o texto tentar uma nova 

publicação. Fatores diversos, porém, tiraram esse plano de minhas 

prioridades - o que, hoje, em retrospectiva, eu lamento, visto que essa área de 

investigação tem potencial para desdobramentos variados nos campos da 

filosofia e dos fundamentos da física aos quais tenho me dedicado ao longo 

de minha carreira. 

Para concluir estes comentários sobre o bloco de trabalhos que tocam 

temas de filosofia da física, resta dizer algo sobre o artigo “A fundamentação 

empírica das leis dinâmicas de Newton”. Esse teve uma origem diferente de 
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todos os demais. Começou como notas de aula dos primeiros cursos de 

epistemologia da física que ministrei. Mais adiante, foram refundidas e 

complementadas, com vistas à apresentação num congresso da Associação de 

História e Filosofia da Ciência do Cone Sul. Aperfeiçoamentos ulteriores 

permitiram sua publicação, em 1999, em um periódico indexado de boa 

circulação na comunidade brasileira de físicos, professores e estudantes de 

física, a Revista Brasileira de Ensino de Física. O trabalho tem como 

objetivo central ilustrar algumas das dificuldades com que se depara na 

justificação rigorosa da teoria mecânica newtoniana dentro da concepção de 

ciência ainda corrente entre homens comuns e cientistas, segundo a qual o 

conteúdo empírico de uma teoria científica pode ser localizado em suas leis 

tomadas individualmente. O próprio Newton pretendeu, como se sabe, 

identificar claramente os princípios empíricos e os de caráter convencional de 

sua teoria. Importantes filósofos da ciência perseguiram, depois, o mesmo 

ideal, seja promovendo ajustes, seja reformulando completamente as 

distinções newtonianas, como foi o caso de Mach. A exposição – 

empreendida no artigo – dos embaraços surgidos quando se analisam 

criticamente as propostas disponíveis constitui uma forma particularmente 

eficaz e didática de explicar a visão epistemológica holista que se tornou 

muito discutida na segunda metade do século XX, a partir das contribuições 

de Quine. 

2.4.3 – Artigos sobre o realismo científico e sua interface com a história da 
filosofia moderna  

Nesta seção comento alguns desdobramentos de minha tese doutoral no 

que diz respeito ao debate sobre o realismo científico. Embora esse debate 

tenha se configurado como um dos grandes temas da literatura de filosofia da 

ciência particularmente a partir da década de 1980, meus interesses 
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filosóficos me conduziram, algumas vezes, à pesquisa de sua pouco 

explorada interface com teorias epistemológicas de alguns dos grandes 

filósofos modernos. O estudo desses autores vem ocupando, desde então, 

espaço crescente em minhas pesquisas e atividades docentes, como se 

constata facilmente pela análise geral deste Memorial. No período coberto 

nesta seção (até 2004), trato, especificamente dos seguintes textos, cujo 

objeto é um ou outro desses dois campos de estudo, ou a interseção entre 

eles. (No caso de artigos que saíram do prelo posteriormente ao concurso de 

livre-docência, as datas indicadas entre colchetes são as da redação da versão 

completa do artigo, antes do concurso; no caso do artigo não publicado, vem 

entre colchetes a data de sua última redação.) 

1. A inferência abdutiva e o realismo científico. 1996.  

2. Realismo científico empirista? 1997.  

3. Locke e o problema da indução. [2001].  

4. Russell e a noção de causa. 2002.  

5. Hume on the principles of natural philosophy. 2003. 

6. A Humean analysis of scientific realism. [2003] 2005. 

7. Quinton’s neglected argument for scientific realism. [2003] 2005. 

Indiquei acima que, dada minha percepção de que na literatura de filosofia 

da física há muita confusão acerca do realismo científico, dediquei um dos 

capítulos iniciais de meu livro (cap. 2) a apresentar minha própria visão do 

assunto. Após o doutoramento, pude explorar em maior profundidade alguns 

tópicos que me pareciam particularmente relevantes. Um deles foi o da 

natureza das inferências abdutivas e seu papel na defesa do realismo 

científico. As seções do referido capítulo que trataram desse ponto foram 

aproveitadas e ampliadas na elaboração do artigo “A inferência abdutiva e o 

realismo científico”, que saiu nos Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, em 1996. Depois de procurar esclarecer alguns conceitos centrais do 
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debate, examino alguns dos principais argumentos pró e contra o realismo 

científico. Os argumentos para o realismo são divididos, aproveitando uma 

sugestão de Putnam, em negativos e positivos. Os primeiros são aqueles que 

expõem as dificuldades dos argumentos anti-realistas; os segundos, os que 

apóiam diretamente a posição realista científica. Atenho-me a considerar, 

inicialmente, um dos mais importantes argumentos negativos, que indica que 

a rejeição, por parte de anti-realistas típicos contemporâneos, da legitimidade 

epistêmica das inferências abdutivas tende a deixá-los na desconfortável 

posição de um fenomenalismo radical, visto que as ditas inferências parecem 

essenciais para que se transcenda epistemicamente o nível das puras 

percepções ou dados sensoriais. Passo, em seguida, aos argumentos positivos 

conhecidos como “da coincidência cósmica” e “do milagre”. Embora o 

primeiro deles seja usualmente atribuído a Smart, saliento que já havia sido 

claramente formulado por Descartes, junto com diversos outros argumentos a 

favor e contra o realismo científico, hoje discutidos sob outra roupagem. 

(Explorei mais detalhadamente esse ponto no já mencionado “Descartes e o 

realismo científico”, publicado na mesma época em que defendi minha tese.) 

O argumento do milagre foi formulado por Putnam, em sua fase realista. 

Minha apresentação desses argumentos procura identificar a exata forma de 

abdução que envolvem. Isso ajuda a dirimir equívocos comuns na literatura, 

como por exemplo a própria confusão de um argumento com o outro. Em sua 

face mais polêmica, meu artigo desenvolve uma cerrada crítica ao tratamento 

dado por van Fraassen a esses dois argumentos. Mantenho que, em face das 

imprecisões e distorções que caracterizam sua análise, seu objetivo principal, 

qual seja o de abrir caminho para a sua doutrina anti-realista, não é 

satisfatoriamente alcançado. Finalizo o artigo trazendo rapidamente à tona 

um ignorado argumento para o realismo proposto por Anthony Quinton em 

1973, que chamo de “argumento da continuidade observacional controlada”, 

e que me parece enquadrar-se também na categoria dos argumentos 

abdutivos. 
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O reexame do argumento de Quinton, por ocasião da preparação de um 

curso de pós-graduação sobre o realismo científico, levou-me a adentrar 

aspectos novos da discussão. Empreendi a elaboração de um artigo completo 

dedicado inteiramente a ele, “Quinton’s neglected argument for scientific 

realism”, que foi publicado de forma bastante rápida por um periódico 

especializado europeu, em 2005. Voltar a esse tópico foi particularmente 

estimulante para mim, especialmente pela frutífera troca de idéias com 

diversos pesquisadores no Brasil e Exterior, e pela oportunidade de minha 

(parcial) atualização com a literatura pertinente. Mostro, inicialmente, que o 

argumento não deve ser confundido – como parece ter sido – com um 

argumento similar mais famoso, o “argumento do contínuo”, de Grover 

Maxwell. Enquanto este último é de tipo negativo – e foi isso que possibilitou 

a van Fraassen neutralizá-lo logo no início de seu livro –, o argumento de 

Quinton é um argumento positivo para o realismo científico. Examino então 

uma série de semelhanças e diferenças entre esse argumento e os influentes 

argumentos realistas apresentados por Ian Hacking. Defendo que o 

argumento de Quinton retém sua originalidade e poder, embora de fato se 

aproxime bastante de um desses argumentos, o “argumento da coincidência”. 

Saliento, por fim, que ambos os argumentos são, essencialmente, argumentos 

abdutivos. À luz das análises que desenvolvi em outros artigos, não me 

parece que esse traço deva ser tomado automaticamente como uma 

desvantagem, muito pelo contrário. A presença de abdução num contexto 

como o desses argumentos – de muito menor impregnação teórica do que o 

dos argumentos de Smart e Putnam – ajuda a compreender bem a 

centralidade dessa forma de inferência no empreendimento científico e 

intelectual de uma forma geral.  

Outro trabalho em que a temática das inferências abdutivas reaparece é “A 

Humean analysis of scientific realism”. Esse artigo surgiu, como a maioria 

dos outros, aliás, de um texto inicialmente preparado para apresentação num 

congresso de filosofia. Ficou em processo de amadurecimento durante vários 
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anos, num período em que boa parte de meus interesses voltou-se ao exame 

da obra epistemológica de Hume. Foi publicado somente em 2005. (Um 

segundo artigo ligado a esse mesmo projeto, a ser comentado mais abaixo, é 

“Hume on the principles of natural philosophy”, produzido de forma mais 

rápida, tendo saído bem antes de seu “companheiro" adormecido, em 2003.) 

Num certo sentido, essa vertente que procura integrar a filosofia da ciência a 

estudos de história da filosofia inclui também os demais textos do bloco que 

agora está sendo comentado, e mesmo alguns do conjunto de textos que serão 

analisados na secção seguinte, como se poderá aquilatar pela leitura dos 

próprios textos.  

Antes de estender um pouco os comentários sobre os dois artigos que 

tratam explicitamente de Hume, queria indicar que minha motivação para 

adentrar esse terreno pode ser melhor compreendida a partir do artigo 

“Realismo científico empirista?”, de 1998. Embora já houvesse tangenciado o 

ponto na tese e mesmo em textos anteriores, foi nele que expus e desenvolvi 

de forma mais ampla minha insatisfação com um aspecto das discussões 

atuais acerca do realismo científico. É que na literatura contemporânea se 

assume, de forma geral, que o anti-realismo científico é uma consequência do 

empirismo, tanto assim que a distinção entre essas posições sequer é marcada 

terminologicamente, com o uso indiscriminado do termo ‘empirismo’ para 

designar o que, a rigor, seria um grupo de posições anti-realistas científicas.  

No artigo inicialmente proponho que, a bem da clareza conceitual, o anti-

realismo científico seja claramente distinguido do empirismo, entendido 

como a doutrina  epistemológica segundo a qual o conhecimento provém, em 

última instância, da experiência. Deve-se ter em mente que, em teoria do 

conhecimento, há uma questão básica, relativa às fontes do conhecimento, e 

outra, igualmente importante, que diz respeito à sua extensão (para me 

utilizar de expressões típicas dos epistemólogos do período moderno). Ora, o 

empirismo é uma tese sobre a primeira dessas questões, enquanto que o 

realismo diz respeito à segunda delas. Isso não impede, é claro, que se 
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investiguem as relações de dependência entre empirismo e (anti-)realismo. 

Mas isso tem de ser feito de forma explícita. Dos autores anti-realistas 

contemporâneos que se auto-denominam “empiristas”, parece que apenas van 

Fraassen se dignou fazer alusão ao ponto, quando foi pressionado por um 

realista perspicaz, Brian Ellis. Infelizmente, porém, seus comentários são 

lacônicos e pouco convincentes. Seria aqui necessária uma análise filosófica 

extensa e profunda, que fosse capaz de mostrar que o empirismo, entendido 

no sentido original e próprio do termo, é incompatível com toda forma de 

realismo científico. Ora, isso não parece ter sido feito ainda, nem tenho a 

pretensão, é claro, de haver avançado muito essa análise no meu trabalho. 

Meu objetivo foi simplesmente chamar a atenção para o problema, mostrando 

que a pretendida relação não é nada trivial, não obstante seja prima facie 

plausível.  

Noto, a esse respeito, que van Fraassen de fato tem razão em salientar que 

os principais argumentos a favor do realismo científico requerem que se 

confira valor epistêmico a princípios não empíricos, como o poder 

explicativo, a simplicidade, a unidade, etc., e que isso representa uma quebra 

dos cânones empiristas estritos. Todavia, deve-se ponderar, como já notei ao 

comentar o artigo “A inferência abdutiva e o realismo científico”, que a 

sustentação de formas atenuadas de anti-realismo científico que, a exemplo 

do próprio empirismo construtivo de van Fraassen, retêm o realismo quanto 

aos objetos materiais ordinários, também depende do uso epistêmico de tais 

princípios. Parece-me, pois, essencialmente correta a crítica realista, exposta 

por diversos autores, de que o ceticismo seletivo envolvido nas formas não-

radicais de anti-realismo científico não é uma posição coerente. Se levado às 

suas últimas consequências, o empirismo – de que van Fraassen se apresenta 

como guardião – desemboca num estéril fenomenalismo, que poucos hoje 

estão dispostos a aceitar. Uma solução sensata poderia ser o abrandamento do 

empirismo, com a atribuição, cercada das devidas salvaguardas, de valor 

epistêmico a certas virtudes extra-empíricas, notadamente o poder 
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explicativo. Isso teria o mérito adicional de acomodar um ponto consensual 

entre os epistemólogos hoje em dia, o caráter falível da cognição.  

Dessas observações parece-me ficar patente a importância de se estudar a 

questão do realismo científico à luz das teorias empiristas clássicas. O já 

mencionado “A Humean analysis of scientific realism” foi uma primeira 

exploração mais extensa do assunto (em ordem de elaboração, não de 

publicação), embora tenha, no final, suscitado mais questões do que 

resolvido. Uma dificuldade que se apresenta desde o início é que o próprio 

Hume não se ocupou dessa questão de forma explícita em seus textos. Deve-

se, pois, proceder aqui por extensão, verificando que implicações sua 

doutrina epistemológica poderia ter para a disputa em torno do realismo 

científico. Creio que esse empreendimento não é mero passatempo filosófico. 

Dada a influência que a análise humeana do conhecimento exerceu em toda a 

história subsequente da filosofia, o exame de suas implicações para um 

problema filosófico vivo pode render dividendos expressivos. As tarefas a 

que me propus no artigo são basicamente duas. Primeiro, mostrar como a 

epistemologia humeana – especialmente a teoria das idéias e a análise das 

inferências causais – de fato cria um ambiente extremamente hostil para o 

realismo científico. Segundo, indicar como esse ambiente também é adverso 

para a sustentação de diversas das teses filosóficas do próprio Hume, 

propostas no âmbito da sua “ciência do homem”. Aponto possíveis saídas, 

algumas delas exploradas por Hume, como o recurso a hipóteses, que 

representa uma via de justificação a posteriori do conhecimento. Esse ponto 

remete à nova vertente historiográfica acerca de Hume, de que Norman 

Kemp Smith e Nelson Goodman foram pioneiros. Teríamos aí um Hume 

diferente daquele descrito, por exemplo, por Russell em diversos de seus 

textos: Hume como o filósofo que, finalmente, levou o empirismo a sério e 

acabou no mais arrasador ceticismo. A dificuldade de amoldar essa imagem 

tradicional ao conjunto dos textos de Hume é, hoje, tópico bastante discutido 

na literatura especializada. Quem quer que tenha razão – se é que se pode 
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falar nesses termos –, o simples fato de se começar a quebrar um dogma 

historiográfico secular parece auspicioso. Pode, por exemplo, convidar a uma 

reabilitação do velho Locke, a quem Russell denunciou como incoerente, 

justamente por querer manter o realismo (explicitamente, no caso dos objetos 

materiais ordinários) dentro do referencial de seu próprio empirismo. Locke, 

Hume, Descartes e até mesmo Berkeley, se não nos restringirmos aos textos e 

passagens mais comuns, apelaram a hipóteses e comentaram acerca de seu 

estatuto epistemológico em termos que parecem muito atuais hoje em dia. 

Uma leitura desses autores liberada de imposições historiográficas ortodoxas 

é capaz de impressionar, por indicar, entre outras coisas, que enquanto 
filósofos da ciência, as diferenças entre eles perdem parte de sua nitidez. 

Em “Hume on the principles of natural philosophy” alguns desses aspectos 

são reforçados, ao longo de um estudo específico da noção de princípios em 

Hume. Procuro mostrar que Hume usou o termo ‘princípios’ em dois sentidos 

diferentes. Há, por um lado, os princípios nomológicos, que são proposições 

que desempenham um papel especialmente importante em alguma ciência, 

suas leis fundamentais. Por outro lado, Hume considerou, em muitas ocasiões 

importantes, princípios de outro tipo, a que chamei ontológicos: entidades, 

mecanismos e processos do mundo, que tanto podem ser aparentes como 

“secretos”, i.e., inobserváveis, postulados a título de hipóteses, no corpo de 

uma teoria científica. Este segundo uso da noção de princípio é pouco notado; 

e quando o é, os princípios inobserváveis costumam a ser ignorados, 

assumindo-se que as alusões que Hume faz a eles se dão dentro de um 

contexto estritamente cético. Questiono isso no artigo, indicando que há 

apoio textual não desprezível para uma interpretação mais positivo da noção, 

especialmente nas ocasiões em que Hume se refere às ciências naturais, pelas 

quais tinha, como se sabe, admiração.  

O ensaio “Locke e o problema da indução” (que não submeti a publicação, 

para meu atual arrependimento, dado o permanente interesse que tem 

despertado em pessoas que o lêem em meu site) não versa especificamente 
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sobre a questão do realismo, não obstante tangencie alguns temas a ela 

relacionados, em seus parágrafos finais. Como indica o título, trata-se de uma 

tentativa de mostrar que Locke percebeu e expôs claramente o problema da 

indução, ou melhor, de um problema da indução, já que as dificuldades 

envolvendo o conhecimento das proposições universais sobre o mundo (e, de 

um modo geral, sobre o não-observado) assumem contornos próprios em 

cada sistema epistemológico. Depois de uma breve revisão dos conceitos e 

teses mais relevantes da teoria empirista de Locke, detenho-me, em 

particular, na questão do estatuto epistemológico das proposições universais 

de “coexistência”, que o próprio Locke considerava de central importância, 

principalmente por subsumirem as leis das ciências naturais. Indico como a 

via cognitiva proposta por Locke no início do livro IV do Essay, ou seja, a da 

“percepção do acordo ou desacordo de idéias”, leva a um virtual bloqueio do 

conhecimento de tais proposições.  

Locke incomodou-se com isso imediatamente, e buscou alternativas, 

flexibilizando seu critério epistemológico inicial. Foi, assim, levado a 

reconhecer o papel da experiência como fornecedora direta de conhecimento 

– e não apenas de idéias. No entanto Locke percebeu que esse “conhecimento 

experimental” dos corpos só alcança os casos já observados, nunca os não-

observados, nem, a fortiori, as proposições universais que expressam as leis 

científicas. Estamos aqui claramente diante de uma expressão do problema 

que mais tarde viria a ser chamado de “problema da indução”. Hume 

aproveitou , creio, essa análise de Locke. Isso se nota principalmente pelo 

fato de descartar, desde o início, a possibilidade de reduzir ao domínio das 

“relações de idéias” as proposições cujo estatuto epistemológico mais lhe 

interessava investigar, ou seja, as referentes àquilo “que escapa ao alcance 

presente dos sentidos ou aos registros da memória”. Foi essencialmente tal 

redução que Locke procurou fazer e constatou que não era possível.  

Temos de reconhecer que Hume foi mais longe que Locke na investigação 

das razões da incerteza da extrapolação indutiva do conhecimento, avançando 
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aí suas originais teses sobre o papel e a natureza das inferências causais. Mas 

Locke também não se imobilizou diante de suas conclusões céticas. 

Consciente de suas repercussões negativas para a visão de senso comum, de 

que as ciências naturais são portadoras privilegiadas de credibilidade 

epistêmica, procurou remediar a situação, investigando o que chamou de 

“graus do assentimento”, em três capítulos do final do livro IV do Essay. É 

justo reconhecer que a proposta específica de Locke para o estabelecimento 

dos graus de probabilidade e assentimento padece de  várias deficiências, aos 

olhos privilegiados do filósofo de hoje. Cabe-lhe, no entanto, o mérito de 

desbravador de uma fronteira inteiramente nova na epistemologia, que só 

viria a ser explorada plenamente séculos depois. Embora imperfeita, a análise 

de Locke permitiu-lhe reconhecer, antes de Hume, que, quanto ao “governo 

de nossos pensamentos” e à “formação de nossas crenças”, a experiência de 

regularidades fenomênicas tem uma influência determinante. De especial 

interesse é o fato de que seu tratamento das “bases do assentimento” assegura 

a certas leis naturais uma posição alta na escala da confiabilidade epistêmica.  

No caso do “funcionamento regular de causas e efeitos no curso ordinário 

da Natureza”, por exemplo, se o assentimento geral de todos os homens em 

todas as épocas concordar com a nossa experiência constante e sem falhas, as 

“probabilidades se elevam tão próximo da certeza, que passam a governar os 

nossos pensamentos de modo tão absoluto, e a influenciar tão plenamente 

nossas ações como a demonstração mais evidente”. Outro ponto que 

menciono en passant no final do artigo, e que convidaria a uma análise mais 

extensa das teses de Locke quanto ao estatuto epistemológico das ciências 

naturais, é seu reconhecimento de que nem todas as leis dessas ciências 

devem ser entendidas como generalizações indutivas. Locke propõe 

explicitamente que no caso das classes de coisas que escapam completamente 

à “descoberta de nossos sentidos” temos a liberdade de formular hipóteses, 

em geral guiados por analogias. Tece mesmo considerações sobre o 

“verdadeiro uso de hipóteses” que se aproximam das melhores análises 
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contemporâneas. Embora tal apreciação dos textos de Locke já estivesse 

presente em minhas reflexões há bastante tempo, só bem mais tarde eu viria a 

explorá-las de forma sistemática, em artigo publicado em 2005 (vejam-se 

Itens 3.1.3 e 3.4.1, abaixo). 

 O artigo “Russell e a noção de causa”, que saiu em 2001, dá um salto no 

tempo, mas seu conteúdo possui interseções importantes com vários dos 

trabalhos que já foram comentados. O objetivo geral foi o de discutir o 

tratamento de Russell da noção de causa, mostrando, em particular, as 

espetaculares transformações que sofreu quando se vai dos trabalhos iniciais, 

da década de 1910, para os textos do final dos anos 40. Procurei indicar a 

conexão dessas transformações com as mudanças gerais da perspectiva 

filosófica de Russell. Em seus primeiros textos, de forte cunho positivista, 

Russell propõe até mesmo o completo banimento da noção de causa da 

ciência e da própria filosofia. Em passagens mais moderadas, parece tolerar 

uma noção seca que, seguindo a tradição, atribui a Hume: a causação como 

mera sequência regular de percepções. Mas, justamente por sua esterilidade, 

essa noção não lhe serviu para nenhum propósito filosófico sério, como por 

exemplo o tratamento do problema da indução. A propósito, embora se tenha 

debruçado sobre esse problema, Russell não parece ter, à época, avançado 

muito na direção de qualquer solução ou esclarecimento mais significativo. 

(Observo, incidentalmente, como ele defendeu posições conflitantes sobre o 

problema em textos quase contemporâneos.) Com o seu amadurecimento – 

ou senilidade, diriam alguns – Russell modificou profundamente sua 

perspectiva sobre a causalidade e temas associados.  

Quer-me parecer que por detrás desse movimento esteve, entre outros 

fatores, como o próprio declínio programa positivista lógico, o 

desenvolvimento de uma maior sensibilidade para com a ciência real. Tanto 

assim que um dos temas centrais da obra Human Knowledge: Its Scope and 

Limits (1948), sobre a qual mais me atenho, é justamente a busca dos 

“princípios mínimos requeridos para justificar as inferências científicas”. Isso 
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está associado a uma ruptura completa com o ideal do início do século, de 

“construir” o mundo – ordinário e científico – a partir dos dados sensoriais. 

Russell quer agora “inferir” o mundo a partir desses dados, o que denota uma 

guinada na direção do realismo. Não foi meu objetivo avaliar o sucesso de 

Russell nesse difícil empreendimento, mas simplesmente indicar como a 

reorientação geral de seu programa filosófico exigiu que passasse a 

considerar com simpatia a anteriormente proscrita concepção realista de 

causação. Por causa disso e de outros pontos, ele passaria a se confrontar com 

problemas epistemológicos diferentes dos que tratou no início de sua carreira. 

Em particular, mostro como Russell começou a reconhecer a importância de 

formas inferenciais distintas da dedução e da indução. Embora não tenha se 

servido do termo, parece-me evidente, a partir de certas passagens que 

analiso no final do texto, que Russell efetivamente percebeu o papel essencial 

das inferências abdutivas não apenas na ciência como na cognição de um 

modo geral. Uma sugestão geral que faço, e que precisaria ser desenvolvida 

em estudos ulteriores, é a de que a aproximação de Russell do realismo 

(sobre o mundo ordinário, sobre as entidades das teorias científicas e sobre a 

causação) se deu no contexto de uma perspectiva epistemológica naturalista. 

2.4.4 – Artigos sobre história e filosofia da medicina  

Comento agora o seguinte conjunto de artigos, que parecem deslocar-se de 

minhas linhas principais de atuação acadêmica, mas que na verdade, como 

procuro mostrar, guardam com elas diversas e, creio, proveitosas relações. 

1. On the scientific status of homeopathy. 2001.  

2. Hahnemann and the explanation of the homeopathic phenomena. 2001-2.  

3. A homeopatia como ciência: Uma análise filosófica. 2002. 

4. Empirismo na história da ciência médica: Samuel Hahnemann e Claude 

Bernard. 2003. 
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Em 1982, a Unicamp sediou a 34ª reunião anual da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC). Na programação havia uma mesa-

redonda sobre a questão da cientificidade da homeopatia, sistema médico 

criado no início do século XIX pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Fui 

a essa sessão, motivado por meus estudos de filosofia da ciência, em cursos e 

seminários do Departamento de Filosofia e do Centro de Lógica. Como se 

sabe, à época o debate filosófico sobre o critério de demarcação ainda era 

bastante vigoroso, e aquela me parecia uma oportunidade de aprender algo 

sobre um caso real. De fato, a discussão a que assisti mostrou-se bastante 

estimulante. Minha impressão geral foi a de uma quase total impropriedade 

científica e filosófica dos argumentos apresentados, tanto a favor como contra 

a referida teoria médica. Para minha surpresa, vários deles envolviam 

referências à física, e mais especificamente à mecânica quântica, justamente a 

teoria cujos fundamentos eu investigava em minhas pesquisas de mestrado. 

Nesse caso, o uso inadequado de conceitos e teorias era flagrante.  

Em meio à confusão generalizada, despertaram minha atenção as 

intervenções de um dos assistentes, que depois soube ser o Dr. Matheus 

Marim, respeitado pesquisador e clínico homeopata aqui mesmo de 

Campinas. Ele teve a lucidez de ressaltar algo que me parecia óbvio, mas que 

ali se havia esquecido: que a possibilidade de encaminhar o debate de forma 

produtiva pressupõe o esclarecimento de diversas questões de natureza 

empírica, como a da própria eficácia terapêutica dos medicamentos 

homeopáticos. Era isso, e não o apelo amador a supostas explicações físicas, 

que poderia eventualmente servir de apoio à teoria homeopática. Por outro 

lado, as críticas deveriam também partir do terreno empírico, e não de 

prejuízos acerca da impossibilidade científica dos fenômenos. Além desse 

ponto específico, pude perceber que a discussão estava viciada pela adoção 

implícita de uma noção de ciência estereotipada, com pouca relação com 
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aquilo que de fato se vê na história real das ciências maduras, e que já havia 

sido incorporado às teorias filosóficas da ciência mais recentes. 

Embora a discussão fosse relevante para as duas áreas principais de meus 

interesses à época (filosofia da ciência e fundamentos da física), só voltaria a 

ela anos mais tarde, e novamente de forma mais ou menos casual. Durante 

minha permanência em Oxford, achei numa livraria uma tradução recente do 

Organon, a obra teórica fundamental de Hahnemann. Assim como a mesa-

redonda da SBPC, sua leitura me instigou, mas por motivos diferentes. Notei, 

inicialmente, que o senso filosófico e científico de Hahnemann era bem mais 

refinado do que o de seus desafortunados seguidores atuais (com exceções 

como a indicada acima). Impressionou-me a lucidez com que procurou tratar 

as delicadas questões de fundamentação empírica de sua teoria, bem como de 

sua inserção no pano de fundo das teorias científicas de sua época. A 

primazia epistêmica da experiência sobre especulações teóricas é defendida 

explicitamente na obra. Hahnemann alertava, assim, para uma das 

fragilidades filosóficas principais do debate – que já se instalava – acerca de 

seu sistema médico. Naquela época, minhas pesquisas filosóficas centravam-

se na questão do realismo científico, e mais uma vez parecia-me estar diante 

de um estudo de caso potencialmente interessante. Percebi, ademais, que 

seria proveitosa a investigação da filiação intelectual do cientista alemão à 

tradição empirista moderna. Há instigante semelhança de seu enfoque com o 

de Hume, por exemplo, em seu projeto de uma “ciência da natureza humana”. 

Quanto a Locke, tanto ele como Hahnemann reconheceram explicitamente a 

influência de Sydenham (e no caso de Locke a influência foi recíproca – 

ambos eram médicos e amigos). Sentia, pois, que haveria algo ali a ser 

explorado, embora evidentemente me faltasse então tempo para fazê-lo.  

Alguns anos depois de retornar ao Brasil, fui convidado pelo Dr. Marim 

para apresentar um seminário de filosofia da ciência no curso de pós-

graduação lato sensu que coordenava no Centro de Estudos Médico-

Homeopáticos de Campinas. Preparar esse longo seminário (um encontro 
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mensal, em período noturno, durante todo o ano de 1989) representou para 

mim um desafio, não só pela variedade de tópicos abrangidos, mas também 

porque seria minha primeira experiência mais sistemática de divulgação 

filosófica e científica para um público geral. A partir de então, em diversas 

outras ocasiões passei a ser mais simpático aos convites para ministrar 

palestras e seminários a audiências não filosóficas. A julgar pelo que venho 

percebendo ao longo de minha carreira, continua bastante vivo o interesse de 

cientistas e acadêmicos em geral por temas que já saíram do foco da atenção 

dos filósofos da ciência, como o problema da demarcação. 

Preparei para esse seminário um texto de apoio de cerca de cem páginas, 

dividido em duas partes: filosofia da ciência e filosofia da física. A maior 

porção do texto era de natureza geral, mas sua motivação naturalmente 

ligava-se à minha percepção dos problemas filosóficos e científicos presentes 

ou suscitados pela referida polêmica acerca da cientificidade da homeopatia. 

A leitura do sumário desse longo texto, indica, com a vantagem da 

retrospecção, que ele continha os germens de vários outros trabalhos que iria 

desenvolver mais tarde, em especial diversas notas de aulas e textos de 

divulgação, seções introdutórias de alguns dos artigos de filosofia da física, e, 

naturalmente, os quatro textos que formam o bloco de artigos que  estou 

presentemente comentando.  

No ano seguinte, apresentei um seminário sobre a estrutura teórica do 

Organon de Hahnemann para um público mais especializado, de 

historiadores e filósofos da ciência, no Centro de Lógica. Recebi sugestões 

importantes para o desenvolvimento ulterior de minhas pesquisas. Só viria, 

no entanto, a retomá-las – sempre em plano secundário, relativamente a 

outros temas – muito depois, em 1998, por ocasião de um convite para 

apresentar uma palestra num congresso internacional de homeopatia 

realizado na Argentina. Procedi a uma revisão geral da primeira parte do 

texto, que saiu publicada nos anais com o título “A questão da cientificidade 

da homeopatia”. A palestra e o texto contribuíram para aumentar minhas 
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relações no círculo de profissionais da área médica no Brasil e Argentina, 

principalmente. Como se notará pelo exame de outros itens deste Memorial, 

eu seria posteriormente convidado a participar de outros encontros médicos, 

ocasiões em que pude sempre encontrar interlocutores interessantes, que se 

distinguem de uma massa geral de pessoas mal orientadas. Motivado pela 

repercussão positiva dessas modestas e casuais contribuições, resolvi divulgar 

minhas idéias a um público mais amplo. Empreendi, assim, a elaboração de 

dois artigos em inglês, que circularam durante algum tempo entre meus 

correspondentes.  

Com certa ousadia, resolvi enviar o primeiro deles, “On the scientific 

status of homeopathy”, para o mais prestigioso periódico internacional na 

área de homeopatia, o British Homeopathic Journal. Depois de um produtivo 

embate com referees e editores, o artigo foi publicado, em 2001. Assim como 

acontecera com o texto que saiu quase simultaneamente no European Journal 
of Physics, essa publicação representou um importante incentivo para mim, 

não apenas pelo trabalho prévio à publicação, mas também por suas 

repercussões. Ainda mais do que no caso daquele texto simples, este suscitou 

bastante interesse, por sua originalidade, granjeando-me uma série de 

comentários vindos de diversas partes do mundo. Pude, assim, conhecer 

“virtualmente” pesquisadores sérios não somente da área médica 

propriamente dita, mas também de história da ciência.  

O artigo principia introduzindo para um leitor leigo a distinção entre dois 

tipos de teorias científicas, fenomenológicas e explicativas (ou 

“construtivas”, para me servir de uma apropriada denominação introduzida 

por Einstein num importante texto de 1954). Mostro em seguida que a 

homeopatia, tal qual desenvolvida originalmente por Hahnemann, envolve 

teorias desses dois tipos. Argumento que a separação, para fins de análise, 

desses dois níveis teóricos é essencial para que se evitem confusões na 

apreciação da legitimidade científica da homeopatia. Indico, ademais, que 

Hahnemann compreendeu de forma clara esse ponto, e defendeu a primazia 
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epistêmica, a autonomia científica e a suficiência prática da teoria 

fenomenológica, relativamente à teoria explicativa. Depois, apresento 

brevemente (e sempre para não-filósofos) um panorama da discussão 

filosófica geral acerca do critério de demarcação. Escolho, como 

particularmente apropriada para a análise do estudo de caso da homeopatia, a 

abordagem de Imre Lakatos. Sugiro que, segundo a teoria lakatosiana da 

ciência, a teoria fenomenológica hahnemanniana apresenta uma estrutura 

adequada à sua potencial classificação como ciência. Saliento, no entanto, 

que sua efetiva cientificidade depende do estabelecimento, em bases claras e 

seguras, da adequação empírica da teoria, questão sobre a qual não me 

pronuncio nesse texto, nem em nenhum outro, por exorbitar minha esfera de 

especialização, sendo, evidentemente, um assunto para cientistas da área 

médica.  

Nas notas de 1989 e, em parte, no artigo dos anais do encontro na 

Argentina, tratei com bastante extensão da polêmica teoria explicativa que 

Hahnemann forneceu como complemento à sua teoria fenomenológica. 

Quando pensei numa segunda publicação internacional, estava claro que esse 

material seria demasiadamente extenso, e em vários aspectos ainda 

insuficientemente burilado para ser apresentado em um artigo. Decidi, assim, 

concentrar-me na discussão das motivações, ou melhor, das justificações que 

Hahnemann possivelmente teve para formular uma teoria explicativa do tipo 

da que formulou. Ficou inteiramente de fora do artigo, por exemplo, uma 

seção em que oferecia uma reconstrução racional da teoria hahnemanniana, 

tão isenta quanto possível de certas distorções comumente encontradas em 

exposições contemporâneas. Também deixei de lado toda a discussão técnica 

da segunda parte das notas de 1989, em que criticava severamente as 

frequentes tentativas de explicar os fenômenos homeopáticos recorrendo à 

física contemporânea. 

Uma vez pronto o texto, intitulado “Hahnemann and the explanation of the 

homeopathic phenomena”, deliberei enviá-lo a outro periódico conceituado, o 
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Journal of the American Institute of Homeopathy, o mais antigo periódico 

homeopático em circulação. Mais uma vez, tive a grata satisfação de ter o 

artigo aceito. (Saiu no número conjunto de 2001-2002, que contém, aliás, 

interessante análise complementar à minha, sobre da interpretação dos 

escritos de Hahnemann acerca do suposto mecanismo básico de ação dos 

medicamentos homeopáticos.) Após uma breve exposição didática das teorias 

filosóficas da explicação científica, passo à análise da maneira pela qual 

Hahnemann parece ter encarado o problema da explicação dos fenômenos 

peculiares que acreditou ter descoberto. Traço a distinção entre duas classes 

de possíveis explicações para esses fenômenos, explicações reducionistas, 

i.e., aquelas cujas bases são buscadas em teorias de áreas conexas (a física e a 

química, em particular), e explicações a que chamo originais, ou sui generis, 

que postulam novos tipos de entidades e mecanismos como os determinantes 

causais dos fenômenos. A teoria hahnemanniana pertence claramente a esta 

segunda classe, ao introduzir um certo elemento “como-espírito” (geistartige, 

spirit-like), supostamente subjacente tanto aos processos vitais e patológicos, 

como aos processos terapêuticos homeopáticos. Noto que tal teoria filia-se à 

tradição vitalista, mas assinalo que, dada sua articulação teórica, parece 

avançar um pouco além das usuais asserções vagas típicas daquela tradição. 

Saliento, depois, que o desenvolvimento ulterior da ciência vindicou 

plenamente o afastamento de Hahnemann da tentativa de reduzir os 

fenômenos homeopáticos ao domínio da química (que, aliás, Hahnemann 

conhecia muito bem).  

Passo, finalmente, a considerar a questão mais delicada de sua possível 

redução à física. Parece-me claro que no caso das teorias da física do século 

XIX essa redução é de todo impossível, conforme argumento em detalhe no 

texto de 1989. Ao que saiba, Hahnemann não tratou  explicitamente desse 

ponto, mas de qualquer forma também não seguiu essa rota de redução, 

limitando-se a lançar mão de diversas analogias com certos processos físicos, 

como alguns efeitos gravitacionais e magnéticos. Uma questão que 
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permanece aberta não é de natureza histórica: seriam os supostos fenômenos 

homeopáticos explicáveis a partir do referencial da física do século XX? 

Embora essa posição conte com a simpatia ou mesmo o entusiasmo de porção 

expressiva dos pesquisadores hoje em dia, ressalto que, na verdade, 

aparentemente inexistem estudos profissionais que a fundamentem 

adequadamente. O máximo que se pode afirmar é que, dadas as 

peculiaridades de nossas atuais teorias básicas acerca da estrutura da matéria, 

talvez alguns dos entraves conceituais e teóricos que impediam a redução dos 

fenômenos homeopáticos às teorias da física do tempo de Hahnemann 

tenham sido removidos. Mas entre essa observação genérica e provisória e o 

oferecimento de evidências positivas a favor da propalada explicação física 

dos fenômenos homeopáticos por meio da mecânica quântica há um vasto 

abismo. Ressalto que esse abismo não poderá ser transposto, ou demonstrado 

intransponível, a não ser por extensas investigações conduzidas de forma 

profissional, tanto em física como em medicina. Embora haja hoje alguns 

pesquisadores sérios com um olho no problema, é justo dizer que esse 

empreendimento ainda não foi encetado. E insisto que jamais o será enquanto 

a própria realidade dos fenômenos não for estabelecida além de qualquer 

dúvida. Enquanto nada disso ocorre, parece-me que não se deve, por outro 

lado, rejeitar a priori as explorações originais como as feitas por Hahnemann, 

visto que, como noto no final do artigo, a ciência tem vivido, de tempos em 

tempos, episódios de ampliação, ou alteração radical de referencial 

ontológico. 

Minhas críticas à maneira pela qual oponentes e defensores da homeopatia 

têm conduzido as discussões e pesquisas são tornadas mais pontuais e 

abrangentes no terceiro texto do bloco ora em análise, “A homeopatia como 

ciência: uma análise filosófica”. Esse é o texto revisado de uma palestra 

proferida em um congresso promovido na Unicamp pela Associação Médica 

Homeopática Brasileira (AMHB) e outras entidades de âmbito local e 

estadual, no ano de 2000. O artigo foi publicado algum tempo depois, em 
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2002, pela Revista de Homeopatia, órgão oficial da AMHB. Ele parte, 

essencialmente, das mesmas análises feitas nos artigos anteriores, mas como 

por essa época eu já havia obtido um exemplar da importante coletânea de 

textos de Hahnemann publicada sob o nome impróprio de Lesser Writings, 

algumas referências a esses textos foram incorporadas. O objetivo central, 

porém, foi explicitar, ainda mais do que nas publicações precedentes sobre o 

assunto, as referidas críticas. Além de comentários extensos feitos ao longo 

do texto, estabeleço sinteticamente na seção final uma lista de sete pontos 

específicos, que deveriam ser considerados para encaminhar a homeopatia na 

direção segura de uma verdadeira ciência, aproveitando-se as bases lançadas 

pelo seu criador. Esses pontos vão desde a questão central do estabelecimento 

da adequação empírica da teoria fenomenológica homeopática até a aspectos 

mais práticos, referentes à busca de rigor nas publicações da área. Quanto 

àquela questão central, saliento que embora Hahnemann tenha 

adequadamente percebido sua importância e dedicado a ela o melhor de seus 

esforços, o caráter altamente complexo e não usual dos alegados fenômenos, 

bem como os padrões atuais de produção e apresentação de evidência 

científica experimental requerem a renovação das investigações.  

Mencionei anteriormente que minhas motivações para adentrar a história e 

a filosofia da medicina foram, primeiro, o fato de a discussão sobre a 

homeopatia representar um estudo de caso para a filosofia da ciência que, 

apesar de sua riqueza, ainda não recebeu atenção de filósofos da ciência. 

Depois, há uma alegada conexão das investigações sobre o mecanismo de 

ação dos medicamentos homeopáticos e aspectos da física contemporânea 

que constituíram desde o início um dos focos principais de minha atuação 

filosófica. Finalmente, observei brevemente que o contacto com a obra de 

Hahnemann sugere estudos em história da filosofia moderna que também, ao 

que eu saiba, ainda não foram empreendidos adequadamente. Aliás, é 

amplamente reconhecido que houve, desde a Antiguidade, um profundo 

envolvimento dos grandes filósofos com questões ligadas ao conhecimento 
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médico. Essa é uma área que me atrai, mas cuja investigação detalhada ainda 

não tive a ocasião de iniciar. No caso específico de Hahnemann, parece haver 

poucos trabalhos a respeito de sua obra, nos campos da história da ciência e 

da filosofia. Uma livro importante nessa área, que só me chegou ao 

conhecimento tardiamente, é a série de quatro volumes intitulada Divided 

Legacy, de autoria de Harris Coulter.  

Segundo esse erudito historiador da medicina, desde seus primórdios a 

ciência médica exibiria uma cisão entre duas vertentes, que se antagonizam 

tanto quanto ao conhecimento básico acerca de processos vitais, patológicos e 

terapêuticos como quanto à sua dimensão prática. Teríamos então um “legado 

dividido” na medicina. Coulter defende que tal cisão seria marcada, antes de 

tudo, por um critério epistemológico: a adesão implícita ou explícita ao 

empirismo ou ao racionalismo. A partir de minha familiaridade com o caso 

específico de Hahnemann – que Coulter considera o último e maior 

representante da vertente “empirista” – suspeitei que talvez a referida cisão 

não se delineie exatamente por aquele critério, ou pelo menos não 

exclusivamente por ele. Decidi investigar isso com alguma atenção, e 

apresentar os resultados preliminares no Grupo de Trabalho de filosofia da 

ciência, no X Encontro Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia 

(ANPOF) realizado em São Paulo em 2002. Com o retorno recebido, o texto 

foi revisado, sobretudo por ampliação. Incluí em seu escopo o caso de Claude 

Bernard, que Coulter dá como o principal expoente da vertente a que chama 

de “racionalista”. Esse contraste pareceu-me útil para ressaltar a minha 

referida suspeita. Dessa forma, surgiu o artigo “Empirismo na história da 

ciência médica: Samuel Hahnemann e Claude Bernard”, que viria a ser 

publicado nos Cadernos de História e Filosofia da Ciência, em 2003.  

Em sua face crítica, o trabalho procura mostrar que a tese central de 

Coulter, de que o cisma multimilenar na história da medicina tem origem na 

adoção de uma perspectiva empirista ou racionalista quanto aos fundamentos 

e métodos da ciência médica, não pode ser mantida sem uma ulterior 
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argumentação, pelo menos a julgar pelos casos daqueles que, segundo o 

próprio historiador, teriam sido os representantes máximos das duas 

vertentes. Indico que há evidência textual de que ambos os cientistas 

defenderam explicitamente o empirismo, na acepção filosófica própria do 

termo. Assim, se a cisão na história da medicina não for meramente ilusória – 

e a admirável obra de Coulter leva, apesar da referida restrição, a pensar que 

não é –, deverá radicar em algum outro fator, ou conjunto de fatores.  

A parte positiva do artigo consiste em elaborar, de forma preliminar, 

algumas sugestões acerca de que fatores seriam esses. O primeiro deles diria 

respeito à natureza mesma da base empírica da medicina. Na vertente 

“empirista” de Coulter, a experiência relevante é, preponderantemente, aquela 

relativa aos sintomas patológicos e à ação direta das substâncias tóxicas ou 

medicamentosas sobre o homem. Esse conhecimento empírico é, então, 

sistematizado em corpos teóricos de natureza fenomenológica, abrindo-se, 

assim, mão, em grande parte, do ideal de explicação dos fenômenos e leis 

fenomenológicas. Já na vertente “racionalista”, o conhecimento médico é 

suposto assentar, em última instância, na física e na química. Assim, a base 

experimental da medicina incluiria, como elemento essencial – embora não 

exclusivo – fenômenos físicos e químicos, por um lado, e, por outro, 

fenômenos que ajudem a estabelecer a redução teórica da fisiologia às 

ciências básicas. O segundo fator de divergência sugerido por mim liga-se à 

questão epistemológica do realismo científico. De um modo geral, os 

pensadores médicos que Coulter chama de “racionalistas” exibem uma maior 

afinidade com a posição realista. Proponho que isso parece estar associado ao 

referencial teórico em que trabalharam, bastante integrado ao das ciências 

básicas mais amadurecidas, em que a postulação de entidades e mecanismos 

inobserváveis é lugar-comum. Por outro lado, os “empiristas” em geral 

propendem ao ceticismo quanto ao valor das incursões além do nível 

empírico, priorizando, por isso, as investigações experimentais diretas dos 

sintomas mórbidos e da ação das substâncias sobre o organismo vivo. Por 
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fim, o terceiro fator a influenciar no cisma médico seria a natureza das 

hipóteses explicativas para os fenômenos vitais, patológicos e terapêuticos. 

Mais uma vez, o referencial dos “racionalistas” os conduz, de forma típica, a 

postularem mecanismos causais inobserváveis de tipo físico, químico ou 

microbiológico. Já os teóricos que Coulter situa na classe “empirista” 

frequentemente flertam com explicações vitalistas. Isso introduz, 

naturalmente, uma tensão com sua sugerida atitude anti-realista. Na última 

seção do trabalho analiso tal tensão no caso específico de Hahnemann. Não 

há lugar aqui, evidentemente, para reproduzir detalhes, mas gostaria de 

salientar que a análise sugere a necessidade, bem como a fertilidade 

filosófica, de um ulterior aprofundamento das pesquisas sobre a questão. 

Tenho consciência do caráter fragmentário de meus estudos nessa área, frente 

a sua vastidão e à imbricação dos tópicos filosóficos, científicos e históricos 

que lhe dizem respeito; mas parece-me que têm potencial para proveitosas 

investigações em todas essas três áreas.  
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Apêndice 2 – Lista de publicações e ensaios 1990-2004 (com resumos) 

Apêndice 2.1 – Livro publicado 

Aspectos da Descrição Física da Realidade. Coleção CLE, vol. 21. Campinas, Centro 

de Lógica, Unicamp, 1997. (xvi + 208 pp.)  

Orelha: No presente trabalho investigam-se certas restrições que resultados recentes da 

microfísica alegadamente impõem à crença realista de que a física procura descrever uma 

realidade objetiva, ainda quando inacessível à observação direta. Após uma análise da 

doutrina do realismo científico e dos principais argumentos para a incompletude da 

descrição quântica da realidade, empreende-se um exame detalhado dos referidos 

resultados de limitação. Argumenta-se no final que eles não comprometem o realismo 

científico per se, mas que não deixam de ter implicações filosóficas, visto que acarretam a 

necessidade de reformulações profundas na concepção científica da matéria, alterando 

destarte o referencial no qual se inserem alguns dos problemas filosóficos tradicionais. 

Apêndice 2.2 – Artigos publicados 

(A lista inclui alguns artigos finalizados e submetidos para publicação antes da obtenção 
do título de livre-docência.) 

• Quinton’s neglected argument for scientific realism. Journal for General Philosophy 

of Science, 36 (2): 393-400, 2005.  

Abstract: This paper discusses an argument for scientific realism put forward 

by Anthony Quinton in his book The Nature of Things. The argument – here called 

the controlled continuity argument – seems to have received little or no attention in 

the literature, apparently because it may easily be mistaken for a better-known 

argument, Grover Maxwell’s “argument from the continuum”. It is argued here that, 

in point of fact, the arguments are quite distinct, and that Quinton’s argument has 

several advantages over the latter, one of them being that it is a positive argument for 

scientific realism, i.e., it offers direct grounds for believing in a certain class of 

unobservable entities, independently of any alleged weakness of anti-realist 
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doctrines. The controlled continuity argument is also compared to Ian Hacking’s 

“argument from coincidence”. It is pointed out that both arguments are to a large 

extent independent from considerations about high-level scientific theories, and that 

both are at bottom abductive arguments. But these similarities do not dilute an 

important difference, related to the fact that Quinton’s argument cleverly seeks to 

anchor belief in unobservable entities in realism about ordinary objects, which is a 

position shared by most contemporary scientific anti-realists. Text in Word. 

• A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen argument. In: Filosofia, 

Ciência e História: Michel Paty e o Brasil, uma homenagem aos 40 anos de colaboração. 

(Anais do colóquio em homenagem ao Prof. Michel Paty, realizado no Instituto de Estudos 

Avançados, USP, em 24/11/2003.) M. Pietrocola e O. Freire Jr. (eds.), São Paulo, Discurso 

Editorial, 2005. Pp. 115-135.  

Abstract: After a brief explanation of the conceptual background of the 

Einstein-Podolsky-Rosen argument for the incompleteness of quantum mechanics, its 

logical structure is carefully examined, with a view to identifying and evaluating its 

premises and physical import. A variant of the argument, essentially due to Einstein, 

is then considered. It is underlined that this variant is stronger than the original 

argument, not only because it is much simpler and avoids several doubtful 

assumptions made in that argument, but also because it is not open to Bohr’s 

influential rebuttal.  

• A Humean analysis of scientific realism. Ensaios sobre Hume, Lívia Guimarães 

(org.), Belo Horizonte, Segrac Editora, 2005. Pp. 89-108.  

Abstract: In their criticism of scientific realism, contemporary philosophers of 

science often assume that this position is incompatible with empiricism, the 

epistemological thesis according to which all factual knowledge is grounded on 

experience. However, little attention is paid to the roots of empiricism in modern 

philosophy. The present article contributes to fill this gap by examining the 

implications of Hume’s version of empiricism to the issue of scientific realism. It is 

shown, first, how scientific realism is negatively affected by Hume’s theories of ideas 

and causality. The prospects of overcoming these difficulties by appealing to the 
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hypothetic-deductive method is then examined, first by a survey of Hume’s own 

stand concerning hypotheses, and then by philosophical analysis.  

• Ontic vagueness in microphysics. Sorites (Espanha), n. 15, pp. 29-41, December 2004.  

Abstract. This article aims to examine the import of science to the 

contemporary philosophical debate on ontic vagueness. It is shown, first, that our 

best theory on the structure of mater, quantum mechanics, clearly ascribes vague 

properties to objects. This point is explained by both a general presentation of the 

theoretical aspects relevant to the issue and by some simple examples. The advantage 

of these examples over that which has been hotly discussed in the literature (Lowe 

1994) is underlined. Secondly, it is pointed out that stronger evidence for the 

existence of vague objects is available through a series of theoretical and 

experimental results in microphysics, imposing severe constraints on any theory 

purporting to restore sharpness in the properties of quantum objects. 

• Holism in microphysics.  Epistemologia (Itália), 27 (2): 227-44, 2004 

Abstract. The concept of holism seems to have gained its present popularity in 

intellectual circles mainly as a result of certain developments in twentieth century 

physics. The aim of this article is to identify and discuss briefly these developments 

and their precise import to the issue of holism. In the Introduction, holism is 

characterised as the failure, within a given theoretical framework, of the so-called 

method of analysis, according to which objects can be treated as conceptually 

divisible into ontologically independent parts. In Section 2, it is explained how the 

issue of holism arises in our basic theory of matter, quantum mechanics (QM). It is 

shown, in particular, how this issue is linked with the long-lasting controversy over 

the completeness of the quantum theoretical description of reality. Section 3 is 

dedicated to the examination of the simplest kind of quantum mechanical systems 

displaying holism, namely, the pairs of correlated objects first studied by Einstein, 

Podolsky and Rosen (EPR) in their famous 1935 article. It is shown in some detail 

why, and in what sense, these objects form a single un-analysable “whole”. The 

contrast between this unique theoretical description and those typical of classical 

theories is illustrated through a simple example. Section 4 analyses a different form 
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of holism, which was introduced by Niels Bohr along his struggle to defend the 

completeness of QM. It is argued that this form of holism does not derive from 

quantum mechanical holism, as exhibited for instance, in the EPR systems. It is 

argued further that Bohr’s holism suffers from several conceptual shortcomings, 

despite its powerful historical influence. Finally, Section 5 deals with a form of 

holism associated with David Bohm’s hidden-variables theory. It is shown that 

although this theory and, generally, any hidden-variables theory, exhibits several 

strange, non-classical aspects, holism is not among them, contrary to what is 

commonly assumed in the literature. In particular, the distinction and independence 

between non-locality and holism is underlined. In the Conclusions, it is pointed out 

briefly that none of the forms of microphysical holism identified in this article seems 

to warrant the sweeping assertions on holism frequently found in unspecialised 

literature, to the effect that the world at large constitutes a single, indivisible whole. 

• Empirismo na história da ciência médica: Samuel Hahnemann e Claude Bernard. 

Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 13 (1): 95-116, 2003. Texto apresentado, em 

versão preliminar, no X Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF (Grupo de Trabalho de 

Filosofia da Ciência), São Paulo, 29/9 a 3/10/2002. 

Resumo: O principal critério filosófico empregado por Harris Coulter em sua 

extensa análise da história da medicina (Divided Legacy, 4 vols.) é a distinção 

empirismo/racionalismo. Segundo o historiador, todo o desenvolvimento da ciência 

médica, de Hipócrates até o século XX, exibe, de forma implícita ou explícita, o 

confronto entre essas duas perspectivas epistemológicas. Elas teriam desempenhado 

papel determinante na metodologia de investigação dos processos patológicos e 

terapêuticos, bem como no estabelecimento das teorias médicas. No presente artigo 

examina-se brevemente a adequação histórica e a fertilidade analítica da tese geral de 

Coulter nos casos particulares daqueles que, segundo ele, teriam sido os principais 

expoentes do “empirismo” e do “racionalismo” médicos, Samuel Hahnemann e 

Claude Bernard, respectivamente. Sugere-se, a partir desse exame, que embora a 

percepção de Coulter da existência de um cisma na história da medicina pareça 

correta, a divisão não radica na oposição empirismo/racionalismo, mas, entre outros 

fatores, no tipo de evidência experimental considerada relevante para a medicina, na 
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forma em que são concebidas as relações entre a experiência e a teoria médica, e na 

natureza das hipóteses sobre os mecanismos causais dos fenômenos patológicos e 

terapêuticos. 

  

• Russell e a noção de causa. Principia 5 (1-2): 125-47, 2001. (Palestra apresentada no 

II Simpósio Internacional Principia. Florianópolis, 6-10/8/2001.) 

Abstract: The central aim of this article is to discuss Russell’s analysis of the 

notion of cause. In his presidential address to the Aristotelian Society in 1912, 

Russell put forward several theses on causality in general, and specially on its role in 

science. He claimed that although vague references to causal laws are often found in 

the beginnings of science, “in the advanced sciences … the word ‘cause’ never 

occurs”. Furthermore, Russell maintained that even in philosophy the word ‘cause’ is 

“so inextricably bound up with misleading associations” that it would be desirable to 

promote its “complete extrusion from the philosophical vocabulary”. These positions 

are rendered particularly strong by Russell’s explicit adhesion to the regular sequence 

view of causation, which he attributed to Hume. Essentially the same opinions were 

repeated in a series of lectures delivered in Boston two years later. After a systematic 

exposition of the main theses advanced by Russell on these two occasions, we trace 

their origin to his general conception of science. Then we examine the substantial 

changes that Russell’s views on causality underwent several decades later. We remark 

that these changes seem to be intimately associated with the adoption of a new 

epistemological position concerning the nature of our knowledge of the external 

world, involving some clear elements of realism and naturalism.  

• A homeopatia como ciência: Uma análise filosófica. Revista de Homeopatia 

(Associação Médica Homeopática Brasileira), n. 4: 89-96, 2002.  

Resumo: Neste artigo recorre-se à filosofia da ciência, ramo da filosofia que se 

ocupa da análise do conhecimento científico, para esclarecer algumas questões 

relativas ao debatido tema da cientificidade da homeopatia. Após traçar-se algumas 

distinções fundamentais entre tipos de teorias científicas, mostra-se que, quando 

restrita ao seu nível fenomenológico, a homeopatia apresenta uma estrutura teórica 

típica de um ciência genuína. Salienta-se, no entanto, a necessidade de se renovarem 
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as pesquisas sobre as bases experimentais dessa teoria. Discute-se, por fim, a questão 

distinta das explicações dos fenômenos homeopáticos. Diversas confusões presentes 

tanto nas críticas como na defesa da homeopatia são apontadas.  

• Hahnemann and the explanation of the homeopathic phenomena. Journal of the 

American Institute of Homeopathy, 94 (4): 222-6, 2001-2.  

Abstract: Having discovered the homeopathic phenomena and the basic 

phenomenological laws of homeopathy, Hahnemann sought to explain these 

phenomena and laws by postulating causal mechanisms involving a certain “spirit-

like” element. This article tries to identify the scientific and philosophical perspective 

from which Hahnemann worked out his explanatory theory. It is compared with other 

approaches to the issue of the explanation of homeopathic phenomena that eventually 

became fashionable in our days.  

• On the scientific status of homeopathy. British Homeopathic Journal 90: 92-8, 2001. 

Abstract: Critics of homeopathy often claim that it is non-scientific. By 

offering adequate tools for the analysis of the foundations, structure and implications 

of scientific theories, philosophy of science can help to clarify this medical 

controversy. However, homeopathy has not yet attracted the attention of philosophers 

of science to any noticeable extent. Among the many topics to which philosophy of 

science could contribute, this paper selects two, not only for their intrinsic 

importance, but also because they are essential for any fruitful discussion of the rest. 

It is shown, first, that in homeopathy, as developed by Hahnemann, two related, but 

distinct theoretical levels can be identified. Then it is indicated that at least one of 

them – the phenomenological level – can be seen as embodying a largely 

autonomous research programme, on which homeopathic medical practice can rest. 

Finally, it is argued that this programme displays the basic theoretical and 

methodological traits of a genuine science, according to an influential contemporary 

approach in philosophy of science. Some misunderstandings involved in the debate 

are pointed out. 
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• A interpretação da mecânica quântica. Revista ComCiência, (SBPC/Labjor), maio/

2001. (Sem resumo. Texto completo em http://www.comciencia.br/dossies-1-72/

reportagens/framereport.htm.) 

• Indeterminact, EPR and Bell. European J. of Physics, 22: 9-15, 2001).  

Abstract. This article seeks to clarify certain key theoretical, conceptual and 

philosophical issues in the foundations of microphysics which, to judge from certain 

recent publications, continue to cause misunderstandings. In particular, we examine 

the Heisenberg indeterminacy relations, underlining that they are not univocally 

interpretable and that, at least in the interpretation following directly from the 

quantum formalism, they are not the target of Einstein, Podolsky and Rosen's 

criticism. We try to identify the essential goal and premises of this famous argument, 

with the help of a simple example. Finally, we examine briefly the Bell inequalities, 

emphasising that, given their generality, the net consequence of their experimental 

violation cannot be circumvented neither by the abandonment of determinism nor by 

any local realistic reinterpretation of measurement results, as attempted in an article 

recently published in this journal.  

• Hume on the principles of natural philosophy. Manuscrito, 26 (1): 183-205, 2003.  

Abstract: Both in the Introduction to the Treatise of Human Nature and in the 

Abstract, Hume expressly declared that his goal was to contribute to the development 

of a “science of man” methodologically akin to the natural sciences, and capable of 

emulating their “accuracy” and explanatory success. He regarded these sciences as 

starting from careful observation of phenomena, and proceeding to the establishment 

of “principles” of increasing generality. Although rejecting as vain any hope of 

discovering “the ultimate principles” of any science, he did not make clear what 

exactly he thought the principles actually involved in natural philosophy are. This 

article aims to shed some light on this issue through a survey and examination of the 

principles of Hume’s “science of man”, and of the most representative examples of 

principles of natural philosophy considered by Hume. 

http://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/framereport.htm
http://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/framereport.htm
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• Le réalisme scientifique face à la microphysique. Revue Philosophique de Louvain, 

97 (3-4): 606-27, 1999.  

Résumé: La controverse philosophique concernant le réalisme scientifique, 

suscitée par les premières théories scientifiques de la structure de la matière, s'est 

ravivée en notre siècle à propos des problèmes conceptuels et théoriques liés à la 

microphysique. Cet article tente d'éclairer la nature précise du débat et de montrer 

que la situation de la microphysique, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'a 

pas d'implications négatives directes sur la thèse réaliste scientifique.  

• Realismo científico empirista? Principia, 1 (2): 255-69, 1998.  

Resumo: Um dos principais filósofos anti-realistas científicos contemporâneos, 

Bas van Fraassen, assume que sua posição é uma consequência do empirismo, 

entendido como a doutrina epistemológica segundo a qual o conhecimento provém 

da experiência, em geral nem mesmo se dando ao trabalho de distinguir o anti-

realismo científico do empirismo. Na literatura recente, essa tese tem sido 

amplamente aceita, de forma não crítica. Neste artigo inicialmente propõe-se que, 

pelo menos a bem da clareza conceitual, o anti-realismo não deve ser confundido 

com o empirismo. Depois, indica-se que os argumentos realistas mais importantes de 

fato requerem que se confira valor epistêmico a princípios não empíricos, como o 

poder explicativo, a simplicidade, a unidade, etc. Ressalta-se, por fim, que embora o 

reconhecimento desse ponto em um certo sentido apóie a tese de van Fraassen, as 

formas atenuadas de anti-realismo científico que, a exemplo do próprio empirismo 

construtivo, retêm o realismo quanto aos objetos materiais ordinários, aparentemente 

também precisam fazer uso epistêmico de tais princípios, violando assim o ideal 

empirista estrito que procuram defender.  

• A inferência abdutiva e o realismo científico. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, série 3, 6(1): 45-73, 1996. 

Resumo: Este trabalho procura elucidar a natureza dos argumentos abdutivos e 

o papel que desempenham na defesa da tese epistemológica do realismo científico. 

As principais objeções levantadas por van Fraassen ao uso realista desses argumentos 

são analisadas criticamente.  
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• A questão da cientificidade da homeopatia. Anais do II Congresso da Federación de 

Asociaciones Médicas Homeopáticas Argentinas, Huerta Grande, Córdoba, de 30/9 a 

3/10/1998, pp. 406-35. 

Resumo:   Este trabalho esboça uma análise dos fundamentos e da estrutura 

teórica da homeopatia à luz da filosofia da ciência contemporânea.  A exposição 

breve aqui empreendida da concepção contemporânea da ciência evidencia o caráter 

genuinamente científico da homeopatia, tal qual formulada por Samuel Hahnemann. 

Tal concepção é confrontada com as mais antigas, ainda bastante comuns entre não-

filósofos. Dessa comparação infere-se que os critérios segundo os quais a homeopatia 

não se enquadraria entre as ciências são os antigos, não os atuais. Mostra-se também 

que Hahnemann reconheceu na homeopatia dois níveis teóricos distintos: um, 

fenomenológico, no qual ela encontra bases seguras e suficientes para firmar-se como 

disciplina científica; outro, construtivo, centrado na teoria do princípio vital. À 

semelhança do que ocorre em determinados ramos da física, esses níveis se 

sobrepõem sem conflito, não obstante a autonomia do primeiro em relação ao 

segundo, adequadamente ressaltada por Hahnemann no Organon.  

• A fundamentação empírica das leis de Newton. Revista Brasileira de Ensino de 

Física, 21 (1): 1-13, 1999. 

Resumo: Embora hoje seja praticamente consensual que qualquer teoria física 

bem-sucedida apóia-se na experiência, ainda é comum entre cientistas a visão 

segundo a qual as leis que formam as teorias são passíveis de receber confirmação ou 

refutação empíricas individualmente. Essa tese foi duramente criticada por 

epistemólogos da ciência contemporâneos, com base em argumentos filosóficos 

diversos. Neste trabalho procura-se ilustrar a sua insustentabilidade por meio de uma 

análise conceitual das leis da mecânica newtoniana.  

• A microfísica e a não-localidade. In: F.R.R. Évora (ed.) Espaço e Tempo. (Coleção 

CLE, vol. 15. Anais do VIII Colóquio de História da Ciência - CLE - 1993.) Campinas, 

Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 1995. Pp. 187-206.  
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Abstract: In 1935, Einstein, Podolsky and Rosen (EPR) launched a vigorous 

and influential attack on the prevailing thesis that the quantum mechanical 

description of reality is complete. Their argument hinges crucially on the assumption 

that, at a given instant of time, physical objects are independent of each other, 

provided they are spatially separated. The present work succinctly describes the way 

in which this locality hypothesis is used in the EPR argument, and the subsequent 

developments that, ironically, have shown that any attempt to complement the 

quantum mechanical description of reality is bound to violate locality.  

• Descartes e o realismo científico. Reflexão, n. 57, pp. 35-53, 1993.  

Abstract: This paper discusses the problem of scientific realism from the perspective of 

the main epistemological doctrines, explaining precisely how it arises. After presenting and 

classifying the main positions which have been taken regarding the problem, some of the 

chief arguments pro and con scientific realism are identified in Descartes's The Principles of 

Philosophy.  

• Implicações filosóficas da microfísica. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 

Série 3, 2 (2): 141-164, 1992. 

Abstract: This paper presents an introductory, non-technical survey of the 

much-debated issue of the philosophical implications of microphysics. Some 

frequent misunderstandings about the precise role of scientific realism in this 

discussion are dispelled. It is pointed out that, given certain recent results in the 

foundations of physics, the adoption of this philosophical position opens up broad 

fields of investigation.  

• A incompletude da mecânica quântica. O Que Nos Faz Pensar, n. 5, 89-113, 1991.  

Resumo: A análise dos principais argumentos para a incompletude da Mecânica 

Quântica (MQ) empreendida neste artigo evidencia vários sentidos em que se pode 

alegar que essa teoria é incompleta. Embora o julgamento histórico tenha favorecido 

a tese da completude, mostra-se que um argumento forte para a incompletude, 

reconstruído racionalmente a partir de uma proposta de Einstein, é invulnerável às 

estratégias usuais de neutralização dos demais argumentos, incluindo a famosa 



     Memorial         Silvio Seno Chibeni !74

doutrina de Bohr. Defende-se pela primeira vez que este e os outros argumentos do 

tipo EPR podem ser tidos como argumentos para a inconsistência da MQ, e não 

simplesmente de sua incompletude. Ressalta-se, no entanto, que, em qualquer caso, 

os argumentos dependem crucialmente da adoção de uma posição filosófica 

minimamente realista, bem como de uma hipótese de localidade recentemente posta 

em dúvida pelos resultados teóricos e experimentais relativos às Desigualdades de 

Bell. Sugere-se que o desenvolvimento de uma ontologia que admita potencialidades, 

conjugada a uma teoria de interações físicas em que a atualização dessas 

potencialidades possa ser induzida à distância, e mesmo superliminarmente, talvez 

represente uma das únicas alternativas para a preservação da consistência e da 

completude da MQ dentro de uma interpretação realista.  

• Zahar’s Einstein’s Revolution. Manuscrito 14 (1), 63-80, 1991.  

(No abstract. Here is the last paragraph:) In conclusion, Zahar cannot be said to 

have attained in Einstein's Revolution the goals stated in its preface. The book has 

few, if any, of the characteristics of a textbook. Its most conspicuous philosophical 

thesis -- that the creation of scientific theories is  a mainly deductive process -- hardly 

needs to be countered. The more sensible thesis that the history of relativity theory 

can best be accounted for by Lakatos's MSRP is not argued in a systematic, coherent 

and clear way. This is rather unfortunate, because something much better could 

certainly have issued from the wealth of historical and foundational material 

considered by Zahar, along with the sane anti-positivist, anti-irrationalist standpoint 

from which he envisages science. The book should nevertheless merit the attention of 

all those interested in the history and foundations of relativity and who have a 

minimal acquaintance with these subjects.  

• Descartes, Locke, Berkeley, Hume e o realismo científico. Monografia publicada na 

série Primeira Versão, IFCH-Unicamp, n. 25, 1990 (40 pp.). 

 Prefácio: Uma primeira versão deste trabalho surgiu como notas de aula 

referentes à parte introdutória de um curso de epistemologia das ciências naturais que 

ministrei no Departamento de Filosofia no primeiro semestre de 1990. A posição de 

destaque que o debate em torno do realismo científico ocupa na filosofia da ciência 
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contemporânea, bem como a falha da literatura especializada em notar que alguns 

dos principais argumentos envolvidos nesse debate já estavam presentes nas obras de 

filósofos modernos que se preocuparam com a questão do estatuto epistemológico 

das proposições científicas, incentivaram-me a refundir e ampliar tais notas, 

trazendo-as agora a um público mais amplo. As vivas discussões acerca do realismo 

científico travadas hodiernamente desenrolam-se em linguagem e nível de 

sofisticação filosófica inacessíveis ao nosso estudante comum, mesmo o de pós-

graduação. O retorno a autores modernos que direta ou indiretamente abordaram esse 

assunto parece-me uma maneira possível de motivá-lo e prepará-lo para estudos 

ulteriores. As presentes notas podem representar, outrossim, um ponto de partida para 

pesquisas mais extensas em uma série de tópicos de interesse para a história da 

filosofia. Dada a natureza desta Série e a limitação de espaço, abstive-me de adentrar 

esse campo de investigação. Assim, não se espere encontrar aqui avaliações 

sistemáticas e abrangentes dos argumentos pró e contra o realismo científico 

apresentados pelos filósofos considerados, nem comentários extensos sobre a sua 

inserção na totalidade da obra filosófica de cada um deles; o objetivo central é o de 

identificar, destacar e explicar aqueles argumentos. Além disso, a inspeção, ainda que 

breve, das bases da epistemologia empirista aqui empreendida favorecerá a apreensão 

mais justa das origens e da relevância do problema do realismo científico, que o 

enfoque técnico contemporâneo em geral não evidencia.  

Apêndice 2.3 – Textos não publicados, apresentados oralmente 
(disponíveis no meu site acadêmico) 

• What is ontic vagueness. Presented in the 3rd 'Principia' International Symposium, 

Florianópolis, Brazil, 8-11 September 2003. Text in PDF.  

Abstract: There is ample divergence among students of vagueness as to what 

exactly should be understood by a vague object, or by ontic or metaphysical 

vagueness in general. In fact, the very intelligibility of the notion of a vague object 

has been called into question by important philosophers in the recent past, indicating 

that the task of finding a coherent, philosophically fertile characterization of the 
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notion is not a simple one. This article aims to contribute to this undertaking, by 

identifying, examining and comparing some of the main proposals in the literature. It 

is suggested that we should try to characterize vague properties and relations 

independently of any particular view about vague objects, and then to formulate a 

criterion for vague objects in terms of indefinite instantiation of sharp properties. It is 

shown that this approach makes it easier to evaluate certain semantic-epistemic 

dismissive strategies concerning the possibility of there being vague objects. In 

particular, it is indicated that if the objects are analysed with the theoretical and 

conceptual resources of quantum physics (and not of classical physics, as is 

ordinarily done), such dismissive strategies are seriously undermined.  

• Locke e o problema da indução. Texto apresentado no III Encontro de Filosofia 

Analítica, da Sociedade Brasileira de Análise Filosófica. Florianópolis, 18 a 21/9/95. 

21/9/95. 

Resumo: Neste artigo procura-se mostrar que Locke percebeu e expôs 

claramente o problema da indução. Inicialmente, os conceitos e teses mais relevantes 

da teoria epistemológica empirista de Locke são brevemente revistos. Depois, a 

questão do estatuto epistemológico das proposições universais nessa teoria é 

abordada, expondo-se cuidadosamente as razões para o virtual bloqueio do 

conhecimento universal acerca das substâncias que se poderia obter pela via da 

análise das idéias. Por fim, o papel da experiência como fornecedora direta de 

conhecimento é examinado, mostrando-se que, para Locke, ela só alcança os casos já 

observados.  
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3 - PERÍODO POSTERIOR À LIVRE-DOCÊNCIA (2004-2019) 

3.1 - Pesquisa 

3.1.1 – Livros editados 

• (Editor principal). Filosofía e historia de la ciencia en el Cono Sur : 

Selección de trabajos del X Encuentro. Editado por Chibeni, S. S.; Zaterka, L; 

Ahumada, J.; Letzen, D.; Silva, C. C.; Martins, L. A.-C. P.; Brito, A. P. O. P. 

M. 1a ed., Córdoba, Argentina, AFHIC, 2018. ISBN: 978-950-33-1401-2 

(versão digital) e 978-950-33-1407-4 (versão impressa).  

• (Coeditor) Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur. Selección 
de trabajos del IX Encuentro y las XXV Jornadas de Epistemología e Historia 

de la Ciencia. Córdoba, Argentina, Editorial de la UNC, 2015. 716 p., ISBN 

978-987-707-026-2. Organizado e editado por José Ahumada (UNC), Nicolás 

Venturelli (UNC) e Silvio Seno Chibeni (Unicamp).  

3.1.2 – Revista editada 

(Editor principal) Cadernos de História e Filosofia da Ciência, número 

temático dedicado a George Berkeley, Campinas, Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência, 2008. Organizado e editado por Silvio 

S. Chibeni e Fátima R. R. Évora. (Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, Série 3, 18 (2): 279-288, 2008.)  

http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/afhic-x-online-final.pdf
http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/afhic-x-online-final.pdf
http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/afhic-x-online-final.pdf
http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/08-Ahumada-y-otros-Filosof%C3%ADa-e-Historia-de-la-Ciencia-del-Cono-Sur-IX-Encuentro-correcto.pdf
http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/08-Ahumada-y-otros-Filosof%C3%ADa-e-Historia-de-la-Ciencia-del-Cono-Sur-IX-Encuentro-correcto.pdf
http://www.afhic.com/wp-content/uploads/2017/11/08-Ahumada-y-otros-Filosof%C3%ADa-e-Historia-de-la-Ciencia-del-Cono-Sur-IX-Encuentro-correcto.pdf
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/view/103
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/view/103
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3.1.3 – Artigos publicados ou aceitos para publicação 

(Esta é a lista de meus artigos efetivamente produzidos ou finalizados a 
partir de 2004. A mesma lista, em que foram acrescentados os resumos e 
detalhes editoriais está disponível no Apêndice 3.2.3.) 

1.  “¿En qué puntos de la historia de la mecánica cuántica el realismo 

científico ha enfrentado amenazas reales (y por qué razones)?” [“At what 

points of the history of quantum mechanics has scientific realism faced a real 

threat (and for what reasons)?”] A sair em: Borge, B. & Gentile, N. La 

ciencia y el mundo inobservable. Discusiones contemporáneas en torno al 

realismo científico. Buenos Aires, Argentina: Eudeba, 2019. 

2. Hume on unobservable entities. Revista Doispontos, Curitiba e São 

Carlos, v. 15, n. 1, p. 129-141, 2018. 

3. Hume e a razão dos animais. In: Materialismo e Evolucionismo III: 
Evolução e acaso na hominização. João Carlos Kfouri Quartim de Moraes 

(org.). Campinas, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 

Unicamp, 2014, p. 119-143. ISBN 978-85-86497-18-6. (Volume 67 da 

Coleção CLE, 2014, que reúne trabalhos apresentados no III Seminário 

“Materialismo e Evolucionismo: Evolução e acaso na hominização”, 

organizado na Unicamp por J. C. K. Quartim de Moraes, de 24 a 26 de 

outubro de 2011.) 

4. Locke e a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Texto 

apresentado no XV Encontro da Anpof, realizado em Curitiba em 2012. 

Publicação eletrônica de livros da Anpof, volume XV2: Filosofia do 

Renascimento e Moderna, Marcelo Carvalho e Vinicius Figueiredo (orgs.), 

ISBN 978-85-88072-15-2, pp. 529-536, 2013.  

5.  As posições de Newton, Locke e Berkeley sobre a natureza da 

gravitação. Scientiae Studia v. 11, n. 4, p.811-39, 2013. 

6.  Hume e as bases científicas da tese de que não há acaso no mundo. 

Principia, v.16, n. 2, 2012, p. 229-254. 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/Borge-Genile-libro-La%20ciencia%20y%20el%20mundo%20inobservable.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/Borge-Genile-libro-La%20ciencia%20y%20el%20mundo%20inobservable.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/Borge-Genile-libro-La%20ciencia%20y%20el%20mundo%20inobservable.pdf
https://revistas.ufpr.br/doispontos/article/view/57166
https://revistas.ufpr.br/doispontos/issue/view/2569
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/hume-animais.pdf
http://www.anpof.org/portal/images/XV_Encontro_ANPOF/textos_PDF/ANPOF_XV2.pdf
http://www.anpof.org/portal/images/XV_Encontro_ANPOF/textos_PDF/ANPOF_XV2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ss/v11n4/v11n4a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ss/v11n4/v11n4a05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ss/v11n4/v11n4a05.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/1808-1711.2012v16n2p229/24094
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7. Hume e o dogma do reducionismo.  Kriterion, v. 52, n. 124, p. 343-353, 

2011.  

8. Orelha para a tradução brasileira de Progress and Its Problems, de 

Larry Laudan. São Paulo, Editora Unesp, 2010. ISBN: 978-85-393-0143-0. 

9. Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural.  Scientiae Studia, 

v. 8, n. 3, p. 389-419, 2010. 

10.Berkeley: Uma física sem causas eficientes. Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 357-390, 2008.  

11. Apresentação - Número temático dos Cadernos de História e Filosofia 

da Ciência dedicado a Berkeley, editado por Silvio S. Chibeni e Fátima R. R. 

Évora.  Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 

279-288, 2008. 

12. Explanations in microphysics: A response to van Fraassen’s argument. 

Principia, 12(1): 2008, pp. 49–71. 

13. As inferências causais na teoria epistemológica de Hume. In: 

Filosofia e História da Ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 5º 

Encontro da AFHIC. Roberto de Andrade Martins, Cibelle Celestino Silva, 

Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira e Lilian Al-Chueyr Pereira Martins (eds.). 

Campinas, Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul 

(AFHIC), 2008. Pp. 423-430. 

14.Remarks on the scientific exploration of “anomalous” psychiatric 

phenomena. (In collaboration with Alexander Moreira-Almeida.) Revista de 

Psiquiatria Clínica (Journal of Clinical Psychiatry – ISSN: 0101-6083), 34, 

supl. 1, pp. 6-13, 2007. Texto bilíngue - versão portuguesa: Investigando o 

desconhecido:filosofia da ciência e investigação de fenômenos “anômalos” 

na psiquiatria. Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1, pp. 8-16, 2007. 

15.Locke e o materialismo. In: Moraes, J. Q. K. (org.). Materialismo e 
Evolucionismo. Coleção CLE, v. 47, pp. 163-192, 2007. 

16. Hume e as crenças causais. In: Ahumada, J., Pantalone, M. e 

Rodríguez, V. (eds.), Epistemología e Historia de la Ciencia, vol. 12. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2011000200006&lng=en&nrm=iso
http://www.apple.com/br
http://editoraunesp.com.br/catalogo/9788539301430,o-progresso-e-seus-problemas
http://www.scielo.br/pdf/ss/v8n3/v8n3a05.pdf
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/article/view/565
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/apresentacao-berkeley.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/apresentacao-berkeley.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/apresentacao-berkeley.pdf
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/view/103
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/view/103
https://www.cle.unicamp.br/eprints/index.php/cadernos/issue/view/103
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/1808-1711.2008v12n1p49/14898
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/hume-inferencias.pdf
http://www.revistas.usp.br/acp/article/view/17116/19114
http://www.revistas.usp.br/acp/article/view/17116/19114
http://www.revistas.usp.br/acp/article/view/17116/19114
http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/
http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/lockeeomaterialismo.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/hume-crencas-causais.pdf
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(Selección de trabajos de las XVI Jornadas de Epistemología e Historia de la 

Ciencia.) Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 143-149 

(ISBN 950-33-0577-2). 

17.Afirmando o consequente: Uma defesa do realismo científico (?!). 

Scientiae Studia 4 (2): 221-249, 2006. 

18.Locke on the epistemological status of scientific laws.  Principia, 9 

(1-2): 19-41, 2005. 

19.Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg.  Revista 

Brasileira de Ensino de Física, 27 (2): 181-192, 2005. 

3.1.4 – Textos não publicados, apresentados oralmente 

1. A kind of “mental geography”: Remarks on Hume’s science of human 

nature. (Texto apresentado no III Colóquio Hume, Grupo Hume, 

Departamento de Filosofia, UFMG. Belo Horizonte, 28 a 31 de agosto 2007.) 

2. Berkeley e o realismo científico. Texto apresentado no XIII Encontro da 

Anpof – Canela 2008 – GT de Filosofia da Ciência.  

3.1.5 – Seminários e palestras 

Diversos dos textos a que se refere o item precedente foram inicialmente 

elaborados para servir de base para palestras e seminários, o que possibilitou, na 

maioria dos casos, uma produtiva crítica da parte de outros especialistas antes 

da submissão para publicação. Fiz, no período posterior à obtenção do título de 

livre-docente, 46 apresentações principais, sem contar diversas aulas especiais e 

comunicações para público não-especializado. Elas se encontram listadas a 

seguir. Pode-se notar que muitas vezes fizeram parte de programações de 

associações filosóficas ou grupos de pesquisa em filosofia bem estabelecidos no 

cenário brasileiro ou argentino, entre os quais se destacam: o GT de Filosofia da 

http://www.scielo.br/pdf/ss/v4n2/a03v4n2.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/14542/13314
http://www.scielo.br/pdf/rbef/v27n2/a02v27n2.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/mentalgeography.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/berkeley-realismo.pdf
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Ciência da Anpof, a Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, 

a Associação Filosófica Scientiae Studia e a tradicional série de simpósios 

internacionais Principia, organizada pelo Núcleo de Epistemologia e Lógica da 

UFSC. 

1. Hume, o problema da indução e a regularidade da natureza.  Palestra 

de abertura do “Workshop CLE: Indução, probabilidade e seus dilemas.” 

Orgs.: Walter Carnielli, Juliana Bueno-Soler e Rafael Testa. Centro de 

Lógica, Epistemologia e História da Ciência, Unicamp, 10 e 11 de dezembro, 

2018. 10/12/2018. 

2. Emil du Bois-Reymond e os limites do conhecimento da natureza. 

XXIX Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, Universidad 

Nacional de Córdoba, Argentina. 11 a 13 de outubro de 2018. 

3. A epistemologia a serviço da ética: A crítica de Hume ao livre-arbítrio. 

Palestra na Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, Santa Catarina, 

no evento conjunto "II Simpósio de Lógica, Linguagem e Conhecimento" e  

"V Colóquio de Ética e Filosofia Política". 22/11/2017. https://

coloquiofilosofiauffs.wordpress.com/  

4. Por que a ontologia cartesiana deu tão certo? X Encontro de Filosofia e 

História da Ciência no Cone Sul, da Associação de Filosofia e História da 

Ciência do Cone Sul (AFHIC – www.afhic.com ), Águas de Lindoia, SP, 

Brasil, 12 a 15 de setembro de 2016. 

5. Debatedor: III Encontro de Divulgação de Ciência e Cultura (EDICC), 

Laboratório de Jornalismo Científico (Labjor), Unicamp. 29-31/3/2016. 

www.3edicc.wix.com/edicc2016 . Debatedor e coordenador das 

Comunicações Visuais (29/3): 1) Ana Paula Zaguetto | O céu é dos robôs. 2) 

Leandro Mucciaroni Nogueira; Fernando Gonçalves Gardim; Gabriel de 

Freitas Costa; Daiane Fávero Alves | Tekokuaba. 3) Thiago Augusto Arlindo 

Tomaz da Silva Crepaldi; Lucia de Fátima Estevinho Guido | Documentário 

https://coloquiofilosofiauffs.wordpress.com/
https://coloquiofilosofiauffs.wordpress.com/
http://www.afhic.com
http://www.3edicc.wix.com/edicc2016
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“Leve-me para sair”: um convite à reflexão sobre formar-se professor/a em 

museus. 

6. O “método científico” no desenvolvimento da física moderna. Palestra 

na disciplina GL005a da Faculdade de Ciências Aplicadas, Unicamp, campus 

de Limeira, a convite do professor Tristan Torriani. 29/10/2015. 

7. Ética na ciência (ou “Ética na pesquisa”). Faculdade de Tecnologia, 

Unicamp, Limeira. Evento “Tecnologia em Foco VI – 2015”. A convite do 

Prof. Ivan de Oliveira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação. 

15/10/2015. 

8. Algumas observações sobre as críticas de Reid a Hume. Palestra, como 

convidado, no V Encontro Hume, realizado de 8 a 10 de abril de 2015 na 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

9. Comentários sobre palestra de Angelo Marinucci, “Nietzsche e l’eterno 

ritorno. Una nuova ricerca genealogica e filosofica”, no VI Congresso 

Internacional de Filosofia Nietzsche na Unicamp, organizado por Oswaldo 

Giacoia Jr. Departamento de Filosofia, IFCH, 17 a 18 de novembro de 2014. 

10.Ciência: Origens e natureza. Aula-palestra, em duas turmas, na 

disciplina HZ 431 A e B, Metodologia e Técnica de Pesquisa I, ministrada 

pelos professores Roberto Luiz do Carmo e Joice Melo Vieira, do 

Departamento de Demografia do IFCH-Unicamp, em 22/9/2014. 

11.At what points of the history of quantum physics scientific realism 

has, and has not, faced a real threat, and for what reasons?. IV Workshop 

AFHIC sobre Filosofía, Logica e Historia de la Mecánica Cuántica, que foi 

um dos simpósios do evento conjunto IX Encuentro AFHIC (Associação de 

Filosofia e História da Ciência do Cone Sul) & XXV Jornadas de 

Epistemología e História de las Ciencias da Unversidade de Córdoba, 

Argentina, realizado em Los Cocos, Córdoba, Argentina, de 15 a 19 de 

setembro de 2014. 

12.Ciência e ética. Palestra proferida na 13 Semana da Química da 

Unicamp, promovida no IQ-Unicamp pela All Química (consultoria júnior 
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dos alunos de química). 21/8/2014. Site do evento (consultado em 22/8/2014) 

http://www.semanadequimica.com.br/#!palestras/cfy0  

13.Física e realidade. Minicurso (6 horas). 10a Escola Matogrossense de 

Física, UFMT/SBF, Cuiabá, 21 a 25 de outubro de 2013. (www.fisica.ufmt.br/

escola/2013 ). 

14.Física e ontologia. Palestra na XXXIII Semana de Estudos da Física 

da Unesp-Rio Claro, 30 de setembro a 4 de outubro de 2013. 1/10/2013. 

15.Ciência e verdade. Palestra no V Encontro de Pesquisa na Graduação 

em Filosofia da UFSCar, 23 a 27 de setembro de 2013. 26/9/2013. 

16.Hume on unobservable entities. VIII International Principia 

Symposium. Florianópolis, SC, Brasil. 12 a 15 de agosto de 2013. 

17.Locke e a distinção entre qualidades primárias e secundárias. XV 

Encontro da Anpof, GT de Filosofia da Ciência, Curitiba, 22 a 26 de outubro 

de 2012. 

18.Causalidade e determinismo. Ciclo de Seminários Filosóficos em 

Engenharias, Ciências e Áreas Afins. Faculdade de Engenharia Elétrica, 

Unicamp. 21 de junho de 2012. 

19.A note on determinism and causality in quantum physics and in 

classical physics. XIII Colóquio Kant da Unicamp, 14 a16 de dezembro de 

2011. 

20.Hume e a razão dos animais. III Seminário Materialismo e 

Evolucionismo: Evolução e acaso na hominização. Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência (CLE) e Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH), Unicamp, 24 a 26 de outubro de 2011. 

21.On the notions of determinism and causality.  Seventh Internacional 

Principia Symposium. Florianópolis, 15 a 18 de agosto de 2011. 

22.A estrutura do conhecimento científico. Seminário apresentado ao 

Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde (Nupes) da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG. 12/7/2011. 

http://www.semanadequimica.com.br/#!palestras/cfy0
http://www.fisica.ufmt.br/escola/2013
http://www.fisica.ufmt.br/escola/2013
http://www.principia.ufsc.br/
http://www.principia.ufsc.br/
http://www.principia.ufsc.br/
http://www.ufjf.br/nupes/
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23.“Chance is nothing real in itself”: As bases científicas da tese humeana 

de que não há acaso no mundo. XIV Encontro da Anpof, GT de Filosofia da 

Ciência, Águas de Lindóia, 4 a 8 de outubro de 2010. 

24.Debatedor, junto com Oswaldo Giacóia Jr., da conferência de Ivan 

Domingues, “O Continente e a Ilha: Duas vias da filosofia contemporânea”, 

proferida na Sala da Congregação do IFCH, Unicamp, em 10/3/2010. 

25.Mesa-redonda “Física: Uma formação, vários caminhos”, na VII 

Semana da Física do Instituto de Física Gleb Wataghin da Unicamp (IFGW), 

24/8/2009. Demais participantes: H. H. Moysés Nussenzveig (UFRJ), Jun 

Takahashi (IFGW- Unicamp), Rosângela F. Coelho (CEB-Unicamp), Peter A. 

B. Schulz (IFGW- Unicamp) e Alberto Saa (IMECC-Unicamp; moderador). 

26.Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural. Palestra no VIII 

Colóquio de Epistemologia da Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, 4 

de junho de 2009. 

27.Contribuições e críticas de Einstein à física quântica. Palestra no ciclo 

de palestras e debates organizados pela Fapesp em colaboração com o 

Instituto Sangari e o American Museum of Natural History, promotores da  

“Exposição  Einstein”  , 29/9 a 14/12/2008, Parque do Ibirapuera, São Paulo. 

8/11/2008. Na revista Pesquisa Fapesp,  n. 154, de dezembro de 2008, p. 

69-70, saiu matéria específica sobre essa palestra, da autoria de Maria 

Guimarães. A mesma matéria, com ligeiras adaptações, saiu também no 

número especial da revista, intitulado O Universo Além da Física, novembro-

janeiro de 2009, p. 11-12, que reúne matérias relativas a todo o ciclo de 

palestras. 

28.Holismo na microfísica. Palestra no ciclo de Seminários Filosóficos 

em Engenharias, Ciências e Áreas Afins. Faculdade de Engenharia Elétrica e 

de Computação. Universidade Estadual de Campinas, 31/10/2008. 

29.Berkeley e o realismo científico. XIII Encontro Nacional de Filosofia 

da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), Canela, 

Rio Grande do Sul, de 6 a 10 de outubro de 2008. 

http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.revistapesquisa.fapesp.br/
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30.Berkeley: Uma física sem causas eficientes. Workshop George 

Berkeley: filosofia, ciência e matemática. Centro de Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência e Departamento de Filosofia Universidade Estadual de 

Campinas. 9 e 10 de setembro de 2008. 

31.Holismo na mecânica quântica. Palestra na XI Semana da Física do 

Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Unesp, Campus de 

Bauru, SP. 22/8/2008. 

32.Interpretações da mecânica quântica. Palestra Principal no VIII 

Encontro de Jovens Pesquisadores no Instituto de Física Gleb Wataghin 

(Unicamp). 16 a 18/10/2007. 

33.A kind of “mental geography”: Remarks on Hume’s science of human 

nature. III Colóquio Hume, Grupo Hume, Departamento de Filosofia, 

UFMG. Belo Horizonte, 28 to 31 August 2007. 

34.Explanations in microphysics: A response to van Fraassen’s argument. 

5th International Principia Symposium, Florianópolis, 6 to 9 Agust 2007. 

35.Hume e o “dogma do reducionismo”. XII Encontro Nacional de 

Filosofia da ANPOF (Grupo de Trabalho de Filosofia da Ciência), Salvador, 

23 a 27/10/2006. 

36.Locke e o materialismo. Seminário “Materialismo e evolucionismo. 

Epistemologia e história dos conceitos”. Centro de Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência, Unicamp, 6 e 7 de junho de 2006. 

37.As inferências causais na teoria epistemológica de Hume. V Encontro 

da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul (AFHIC). 

Florianópolis, 22-25/5/2006. 

38.Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Palestra no 

Seminário da Associação de Pós-Graduação em Física, IFGW, Unicamp, 

15/3/2006. 

39.Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Palestra no 

curso EE300 – Fundamentos da Física Moderna, Faculdade de Engenharia 

Elétrica, Unicamp, 28/11/2005. 
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40.Hume y la noción de creencia. XVI Jornadas de Epistemología e 

Historia de la Ciencia. La Falda, Córdoba, Argentina, 13-15/10/2005. 

41.Locke on the epistemological status of scientific laws. IV Simpósio 

Internacional Principia, Florianópolis, 8 a 11/8/2005. 

42.Afirmando o consequente: Uma defesa do realismo científico (?!). 

Ciclo de Conferências Nacionais de Filosofia da Ciência. Departamento de 

Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. 

17/6/2005. 

43.O que é ciência.  Duas palestras no âmbito da disciplina “Fontes de 

Informação em Ciência e Tecnologia”, do curso de Especialização em 

Jornalismo Científico do Labjor/ Unicamp. (Professor responsável pela 

disciplina: Marcelo Knobel, IFGW, Unicamp.) 4 e 11/4/2005. 

44.O empirismo e os limites do conhecimento científico. Seminário de 

História e Filosofia da Ciência, Curso de Especialização em História e 

Filosofia da Ciência e Departamento de Filosofia do Centro de Letras e 

Ciências Humanas, Universidade Estadual de Londrina, Paraná, 5/11/2004. 

45.Van Fraassen e os limites da exigência de explicações na ciência. XI 

Encontro Nacional de Filosofia da ANPOF (Grupo de Trabalho de Filosofia 

da Ciência), Salvador, 18 a 22/10/2004. 

46.Quinton’s neglected argument for scientific realism. IV Encuentro de 

Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur. Asociación de Filosofía e 

Historia de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC). Buenos Aires, 22 a 25/3/2004. 
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3.2 - Ensino 

3.2.1 - Disciplinas ministradas 

3.2.1.1 - Graduação  

Forneço a seguir a lista das siglas, títulos e anos de oferecimento das  

disciplinas. As ementas e referências bibliográficas básicas de cada uma podem 

ser vistas no Apêndice 3.1.1 deste Memorial; as próprias páginas das disciplinas 

podem ser consultadas on-line no site www.unicamp.br/~chibeni . 

1. HG 751 – Tópicos Esp. de Filosofia Moderna III. 1o semestre 2019. 

2. HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2018. 

3. HG 308 – Ensino de Teoria do Conhecimento –  1o Sem. 2018. 

4. HG  891 – Estudo Dirigido I – 2o sem. 2017. 

5. HG 759 – Tópicos Esp. Hist. da Filosofia Moderna 11. 1o sem. 2017. 

6. HG  891 – Estudo Dirigido I– 1o sem. 2017. 

7. HG 513 Tópicos Esp. Epistem. Ciências Naturais I.  1o Sem. 2016. 

8. HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2015. 

9. HG  891 – Estudo Dirigido I – 1o sem. 2015. 

10.HG 516 - Epistemologia da Física -  1 sem. 2014.  

11.HG  893 – Estudo Dirigido III – 1o sem. 2014. 

12.HG 401 – História da Filosofia Moderna I - - 2 sem 2013 

13.HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2013. 

14.HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2012. 

15.HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2011. 

16.HG 891 – Estudo Dirigido I – 1o sem. 2011. 

17.HG 613 Tópicos Esp. de Epistem. Ciências Naturais II. 2o Sem 2010.  

18.HG 208 – Introdução à Filosofia Geral II –  2o Sem. 2009.  

19.HG 202 – Filosofia Geral II –  2o Sem. 2009.  

20.HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  1o Sem. 2009. 

http://www.unicamp.br/~chibeni
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21.HG 516 – Epistemologia da Física –– 1/sem./2008.  

22.HG 891 – Estudo Dirigido II – 1o sem. 2008. 

23.HG 752 – Tópicos Esp. História Filosofia Moderna IV – 2/sem./2007 

24.HG 304 – Teoria do Conhecimento –– 1/sem/2007 

25.HG 401 – História da Filosofia Moderna I  - 2/sem/2006 

26.HG 892 – Estudo Dirigido II – 1o sem. 2006. 

27.HG 905 – Tópicos Especiais de Epistem. Geral III –– 2/sem./2005 

28.HG 516 – Epistemologia da Física – Graduação – 2/sem./2005 

29.HG 402 – História da filosofia contemporânea  - 2/sem./2004. 

30.HG 304 - Teoria do conhecimento – 1 sem 2004 

3.2.1.2 - Pós-Graduação 

As siglas, títulos e anos das disciplinas são as fornecidas abaixo. Uma lista 

com as ementas e bibliografias básicas pode ser encontrada no Apêndice 3.1.2 

deste Memorial, e os demais detalhes obtidos visitando-se as próprias páginas 

das disciplinas, em www.unicamp.br/~chibeni . 

1. HF 698 História da Filosofia Moderna II -  2o semestre de 2018 

2. HF 033 – Filosofia da Ciência I -   2º Semestre de 2017. 

3. JC 010 – Filosofia da Ciência – 2º Semestre de 2017. 

4. HF 945 – Seminário de Orient. Fil. Contemporânea I - 1o sem. 2017  

5. HF 949 –  Sem. Orientação em Filosofia da Linguagem e do 

Conhecimento I - 1o  sem. 2016 

6. HF 033 – Filosofia da Ciência I –  2o Sem. 2015.  

7. JC 010 – Filosofia da Ciência  –  2o Sem. 2015.  

8. HF 943 – Seminário de Orientação em História da Filosofia Moderna 

I – 1o sem. 2015. 

9. HF 085 – Tópicos Esp. Filosofia da Ciência I  – 2/sem./2014 

10.HF 950A – Sem. Orientação em Filosofia da Linguagem e do 

Conhecimento I – 2/sem/2014 

http://www.unicamp.br/~chibeni
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11.HF 949 - Seminário de Orientação em Filosofia da Linguagem e do 

Conhecimento I –  1/sem/2014 

12.HF 951 - Seminário de Orientação em Fil. da Linguagem e do 

Conhecimento I .  1º sem. 2013. 

13.HF 697 - História da Filosofia Moderna I –  2 sem. 2012.  

14.HF 033 – Filosofia da Ciência I.  2o Semestre de 2011. 

15.JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica.  Mestrado em 

Divulgação Científica e Cultural, 2o Semestre de 2011.  

16.JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica. Mestrado em 

Divulgação Científica e Cultural, 2o Semestre de 2010.  

17.HF 133 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I.  1º sem. 2010. 

18.HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I  – 2/sem./2008 

19.HF 752 – Tópicos Especiais de História da Filosofia Moderna IV – 2o 

sem. 2007 

20.HF 949 – Seminário de Orientação em Empirismo Clássico e 

Contemporâneo I – 2o sem. 2007 

21.HF 943 – Seminário de Orientação em História da Filosofia Moderna 

I - 1o sem. 2007 

22.HF 720 – Tópicos Esp. História Filosofia Moderna I – 1/sem./2006  

23.HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I – 1/sem./2005 

3.2.2 - Textos didáticos  

Também seguindo uma prática que implementei desde a criação de meu 

site, produzi ou atualizei, no período posterior ao concurso de livre-docência, 

diversos textos didáticos, quer para disciplinas específicas, quer de natureza 

mais geral, disponibilizando-os em seção específica do meu site (http://

www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticosemestre/textosdidaticos.htm). Mais 

ainda do que os conteúdos específicos das páginas das disciplinas regulares, 

esses textos têm alcançado um público externo variado, facilitando alguns laços 

http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/textosdidaticos.htm
http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticos/textosdidaticos.htm


     Memorial         Silvio Seno Chibeni !90

de cooperação (convites para palestras, aulas especiais, etc.). Dentre os textos 

novos ou reformulados no período, destacaria os seguintes.  

1. Observações sobre as relações entre a ciência e a filosofia  

2. Algumas observações sobre o “método científico” 

3. Tipos de teorias: construtivas e fenomenológicas  

4. A estrutura do conhecimento científico  

5. Notas de aula de introdução à filosofia da ciência: 

A. Origens da ciência moderna  

B. Objetivos da ciência 

C. A avaliação das teorias científicas  

D. O progresso da ciência 

E. Ciência e ética  

6. Notas sobre os capítulos 3 e 4 de Philosophy of Natural Science, de Carl 

Hempel  

7. Notas sobre A Estrutura das Revoluções Científicas 

8. Síntese de A Estrutura das Revoluções Científicas  

9. Características conceituais básicas da física clássica.   

10.O surgimento da física quântica.   

11.Uma breve introdução ao problema da medida em mecânica quântica.  

12.Algumas noções sobre o formalismo quântico. 

13.Notas sobre tipos de argumentos  

14.Notas sobre lógica: O condicional  

15.Resumo da parte III do Tratado da Natureza Humana de D. Hume  

16.Resumo da Investigação sobre o Entendimento Humano de D. Hume  

17.Esquemas sobre as relações filosóficas no Tratado da Natureza 

Humana e sobre a distinção relações de idéias/questões de fato na 

Investigação sobre o Entendimento Humano, de D. Hume. 

18.Resumo das análises de Hume da gênese da idéia de conexão necessária 
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3.2.3 - Orientação de alunos 

1. Iniciação Científica (PIBIC, DF-Unicamp), Ulisses Cauê Boa Ventura 

Fabian. “A questão da existência de conexões necessárias, segundo a teoria 

humeana da causalidade.” (2018-2019). 

2. Doutorado, DF-Unicamp, Gilson Olegário da Silva. Realismo, 

Instrumentalismo e Carnap. Metafísica e Linguagem em Filosofia da 

Ciência. Ingresso em fevereiro de 2015. Bolsa CNPq. Qualificação em 

29/11/2018 

3. Doutorado, DF-Unicamp, Danilo Albergaria Pereira. Teorias de formação 

do sistema solar no século XX: relações entre conjecturas teóricas, 

especulações inverificáveis e cosmovisões. Ingresso em fevereiro de 2014. 

Qualificação em 20/3/2019.  

4. Mestrado, DF-Unicamp, Augusto Andraus. A ciência da computação frente 

ao problema da demarcação na filosofia da ciência. Coorientador: Marcelo 

E. Coniglio (DF-Unicamp). Ingresso em fevereiro de 2016. Qualificação: 

20/2/2018. Defesa em 11/9/2018.  

5. Mestrado, IEL-Unicamp, Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, 

Lucas Mascarenhas de Miranda, Análise da relação ciência/religião em 

livros didáticos para o ensino médio. Ingresso em fevereiro de 2016. 

Qualificação em 21/5/2018. Defesa em 13/8/2018. 

6. Supervisão de pós-doutorado (PPD). A divulgação científica na Revista 

Maranhense: Artes, Ciências e Letras - final do século XIX e início do 

século XX. Prof. Dr. Antonio José Silva Oliveira, Instituto de Física, 

Universidade Federal do Maranhão. Instituição de execução do projeto: 

Universidade Estadual de Campinas, Núcleo de Desenvolvimento da 

Criatividade (NUDECRI), Laboratório de Estudos Avançados em 

Jornalismo (LABJOR), com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Início: 

março de 2016. Duração: 12 meses. 

7. Iniciação Científica, DF-Unicamp. Bolsa Pibic/Unicamp. Danilo Renato 

Furlan: "O papel da filosofia na ciência contemporânea. Análise do 

posicionamento filosófico de Albert Einstein.” 2016/2017. 

8. Mestrado, DF-Unicamp, Ramiro Marinelli Duarte. Título: Temas religiosos 

na epistemologia de Locke: diálogo entre revelação e razão. Ingresso em 

fevereiro de 2014. Exame de qualificação em 15/2/2016.  Defesa em 

15/9/2016. Banca: Márcio Augusto Damin Custódio (DF-Unicamp), 

Humberto Schubert Coelho (UFJF).  

9. Doutorado, DF-Unicamp, Tamires Dal Magro. Regras e valores nas teorias 

historicistas da racionalidade científica. Ingresso em fevereiro de 2014, 

mudança de área, projeto e orientador em dezembro de 2014. 

10.Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Gilberto 

Penteado Stam. Transdisciplinaridade e o diálogo entre neurociências e 

psicanálise na divulgação científica: O caso da revista Mente e Cérebro. 

Início em fevereiro de 2013. Qualificação em 4/9/2014. Defesa em 

25/8/2015. Banca: Alexander Moreira de Almeida (UFJF) e Germana 

Fernandes Barata (Labjor/Unicamp). Suplentes: Fatima Siqueira Caropreso 

(UFJF) e Marcio Barreto (FCA/Unicamp). 

11.Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Danilo 

Nogueira Albergaria Pereira: A visão de ciência propagada por Carl Sagan. 

Início em fevereiro de 2011, qualificação realizada em 13/7/2012, defesa 

em 25/3/2013, banca: Marcelo Knobel (IFGW-Unicamp) e Maurício 

Pietrocola Pinto de Oliveira (FE-Usp). 

12.Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Tiago 

Chagas Soares: Uma análise do jornalismo colaborativo online: O caso 

Wikinews. Início em março de 2010. Desligado de minha orientação a meu 

pedido em setembro de 2012. 
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13.Doutorado, DF-Unicamp: Claudiney José de Sousa: Hume e o Naturalismo 

Epistemológico. Aspectos Céticos e Positivos de sua Teoria da Crença. 

Tese defendida em 14/2/2012. 

14.Monografia de conclusão de curso (F 896 - Monografia). Instituto de 

Física Gleb Wataghin, Unicamp: “Estudo dos Fundamentos das Leis 

dinâmicas de Newton”. Luiz Henrique Guimarães dos Santos. (Em co-

orientação com Edison Zacarias da Silva, IFGW.) Segundo semestre de 

2010. 

15.Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Luiz Paulo 

Juttel: Jornalismo científico: a (in)possibilidade epistemológica da 

divulgação de um conhecimento objetivo acerca do real. Início em março 

de 2008; orientação suspensa em agosto de 2009. 

16.Iniciação científica, DF-Unicamp: Laila Thais Correa e Silva: Hume e a 

crença na existência dos corpos. 1/12/2008-30/11/2009. Bolsa Fapesp, 

processo n. 2008/56741-0 

17.Monografia II, DF-Unicamp: Laila Thais Correa e Silva: Hume e a crença 

na existência dos corpos. 1 sem. 2009. 

18.Monografia I, DF-Unicamp: Laila Thais Correa e Silva: Hume e a crença 

na existência dos corpos. 2 sem. 2008. 

Alguns comentários sobre as orientações. 

Como se nota pela inspeção da lista precedente, no período posterior à 

obtenção do título de livre-docente orientei trabalhos de todos os níveis, de 

monografias de graduação e iniciação científica a pós-doutorado. A interação 

mais direta e individualizada com alunos esteve muitas vezes em simbiose 

com meus próprios interesses de pesquisa filosófica. Destaco, por exemplo, o 

doutorado de Claudiney José de Sousa, que versou sobre “Hume e o 

Naturalismo Epistemológico. Aspectos Céticos e Positivos de sua Teoria da 

Crença”, concluído com sucesso em fevereiro de 2012. Acompanhar esse 
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longo e detalhado trabalho foi, para mim, uma oportunidade importante de 

passar em revista os textos de Hume e a bibliografia secundária, em 

integração estreita com diversas de minhas publicações e palestras. 

Também está sendo para mim significativo orientar o trabalho de  Danilo 

Albergaria Pereira, de quem fui orientador no Programa de Mestrado em 

Divulgação Científica e Cultural, do IEL-Labjor, do qual sou docente pleno, e 

que agora está na fase final de seu doutorado no Programa de Filosofia. O 

tema  de sua dissertação de mestrado foi a visão de ciência propagada por 

Carl Sagan; defendeu-a em tempo bastante curto, no início de 2013, tendo 

recebido uma avaliação particularmente positiva dos membros da banca, 

professores Marcelo Knobel (IFGW-Unicamp) e Maurício Pietrocola Pinto 

de Oliveira (FE-Usp). Agora, no doutorado, dedica-se à análise histórica e 

filosófica das teorias da formação do sistema solar, tema pouco estudado por 

filósofos da ciência, em que pese ter sido trabalhado por grandes filósofos 

modernos, como Descartes e Kant. Danilo foi aprovado com elogios em seu 

exame de qualificação, em março deste ano.  

Ainda em nível de doutorado, oriento outro trabalho bastante original e 

ousado, sobre a filosofia de Carnap, empreendido por Gilson Olegário. Este 

aluno também passou com bastante êxito no exame de qualificação, em 

novembro de 2018 e ultima, no momento, a redação do texto final de sua 

tese. 

Uma experiência nova para mim, e que me custou bastante trabalho nos 

anos de 2016 e 2017, foi a supervisão de um projeto de pós-doutorado, 

apresentado ao Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (NUDECRI) e 

Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR), da Unicamp, 

pelo professor Antonio José Silva Oliveira, do Instituto de Física, da 

Universidade Federal do Maranhão, da qual recentemente foi vice-reitor. 

Com título "A divulgação científica na Revista Maranhense: Artes, Ciências 

e Letras - final do século XIX e início do século XX”, o projeto foi 

financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 
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Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema). Efetivamente, além de 

cumprir os objetivos específicos de seu projeto, o professor Oliveira e eu 

obtivemos recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações para participar das já tradicional série "Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia”. Pela robusta interface desse bem sucedido projeto 

com a área de extensão universitária, mais detalhes serão sobre ele fornecidos 

no Item 3.4.3, abaixo. 

Passando agora comentar algumas das orientações de mestrado concluídas 

com sucesso no presente período, destaco, no Programa de Divulgação 

Científica e Cultural, além do já mencionado mestrado de Danilo Albergaria, 

sobre a obra de Carl Sagan, o trabalho de Lucas Mascarenhas de Miranda, 

que empreendeu uma original análise da relação ciência/religião em livros 

didáticos para o ensino médio. Esse trabalho, concluído em agosto de 2018, 

está despertando muito interesse em áreas acadêmicas e pedagógicas 

diversas,  não só no Brasil, mas no Exterior, deixando antever um frutífero 

desdobramento nas atividades futuras do aluno, possivelmente em nível de 

doutoramento. Três anos antes, concluí, no mesmo Programa, a orientação de 

Gilberto Penteado Stam, cuja dissertação, intitulada "Transdisciplinaridade e 

o diálogo entre neurociências e psicanálise na divulgação científica: O caso 

da revista Mente e Cérebro”, também explorou temas relevantes e atuais no 

debate acadêmico e seu entorno. 

Em meu programa original, o Mestrado e Doutorado em Filosofia, orientei 

recentemente o trabalho de Augusto Andraus, "A ciência da computação 

frente ao problema da demarcação na filosofia da ciência”, que investigou, de 

forma bastante original e frutífera, questões pouco exploradas na literatura de 

filosofia da ciência, suscitadas pelo advento relativamente recente da 

chamada “ciência da computação”. Por seu caráter interdisciplinar, esse 

trabalho, concluído em setembro de 2018, contou com a co-orientação de 

meu colega professor Marcelo E. Coniglio (DF-Unicamp), que atua na área 

de lógica e ciências formais.   
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Numa direção inteiramente diversa, mas igualmente grata a mim, por meu 

interesse de longa data em história da filosofia moderna, orientei, nesse 

programa, a pesquisa de Ramiro Marinelli Duarte, sobre temas de filosofia da 

religião em John Locke que foi um dos últimos grande filósofos a se ocupar 

sistematicamente da interface entre religião e razão. Com defesa em setembro 

de 2016, esse trabalho também inspira expectativas animadoras quanto ao seu 

ulterior desenvolvimento por parte do aluno, que publicou 2 artigos derivados 

da dissertação. 

Como se nota na lista fornecida, alguns trabalhos de orientação, em ambos 

os programas, não chegaram ao seu termo, por razões diversas ligadas a 

alterações de foco da pesquisa por parte dos alunos ou a impedimentos de 

ordem extra-acadêmicas. Mesmo nesses casos, creio ter havido benefícios 

tanto para mim como para os alunos, durante o tempo em que comigo 

trabalharam. 

Ainda no Departamento de Filosofia, orientei, com apoio da Fapesp 

(processo n. 2008/56741-0), a iniciação científica de Laila Thais Correa e 

Silva, sobre a crença na existência dos corpos na teoria epistemológica de 

Hume, e concluído com sucesso em 2009. Essa iniciação científica esteve 

integrada a minhas atividades de pesquisa em filosofia moderna. 

Anteriormente ao início de sua iniciação científica, a mesma aluna havia 

realizado uma disciplina de Estudo Dirigido e as Monografias I e II, sob 

minha supervisão, versando também sobre a filosofia de Hume.  

Caso semelhante atualmente em curso é o da iniciação científica de Ulisses 

Cauê Boa Ventura Fabian, que teve seu projeto aprovado pelo Programa 

Pibic/Unicamp, com título “A questão da existência de conexões necessárias, 

segundo a teoria humeana da causalidade.” Esse aluno, bastante aplicado e 

promissor, havia anteriormente iniciado seus estudos na área numa disciplina 

de Estudo Dirigido, e, no primero semestre de 2019 desenvolverá temas 

correlatos ao de sua IC numa disciplina de Monografia I, com planos bastante 



     Memorial         Silvio Seno Chibeni !97

concretos de submissão ao processo seletivo do Mestrado em Filosofia, neste 

mesmo ano.  

Gostaria ainda de mencionar outra orientação bem sucedida de iniciação 

científica, a do aluno Danilo Renato Furlan, cujo projeto teve por título "O 

papel da filosofia na ciência contemporânea. Análise do posicionamento 

filosófico de Albert Einstein.” O trabalho, desenvolvido em 2016 e 2017,  

contou, igualmente, com o apoio de uma bolsa do Programa Pibic. 

Em 2010, aceitei supervisionar a Monografia de conclusão de curso de 

Luiz Henrique Guimarães dos Santos, em co-orientação com Edison Zacarias 

da Silva, docente do Instituto de Física Gleb Wataghin, Unicamp. O trabalho, 

bem sucedido, foi um estudo dos fundamentos das leis dinâmicas de Newton,  

tema de uma de minhas publicações anteriores. 

Deixo de enumerar aqui, por numerosas, as diversas disciplinas de Estudo 

Dirigido que estiveram ao meu encargo desde a minha livre-docência, e que 

de um modo ou de outro também contribuíram para colocar na trilha da 

pesquisa filosófica diversos estudantes de graduação. Para as siglas e 

períodos de oferecimento dessas disciplinas, veja-se o Item 3.1.1, acima.  

Também omito, por economia de espaço, detalhes sobre as diversas 

disciplinas de Seminário de Orientação, oferecidas no Programa de pós-

graduação do DF, na qual estiveram inscritos diversos de meus orientandos. 

Veja-se, para as siglas oferecidas, o Item 3.1.2. 

3.2.4 - Participação no Projeto Redefor (ensino à distância) 

Em 2010, tive a satisfação de ser convidado pelo professor Maurício 

Kleinke, ex-colega do curso de graduação em física e de há muito docente do 

Instituto de Física Gleb Wataghin da Unicamp, para participar do Projeto 

REDEFOR – Rede São Paulo de Formação Docente – da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo e Pró-Reitoria de Pós-Graduação da 
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Unicamp. Foi um curso de pós-graduação lato sensu oferecido à distância, 

com público-alvo os professores de física da rede pública estadual paulista. A 

responsabilidade por cada área coube a institutos e faculdades específicos das 

três universidades estaduais paulistas, sendo que a área de física ficou a cargo 

do IFGW-Unicamp, sob coordenação, inicialmente, do professor Kleinke. O 

que ele me propôs, sabendo de meu campo de atuação, foi a elaboração do 

material para a primeira metade da disciplina “A física como ciência 

experimental” (a segunda parte cabendo ao professor Marcos Cesar de 

Oliveira, do IFGW). O meu material foi trabalhado pelos alunos (com a 

intermediação de uma equipe de monitores) ao longo das primeiras quatro 

semanas do curso. Seu tema foi uma “Introdução à filosofia da ciência”, 

contendo quatro grandes tópicos: 1. A ciência e suas origens; 2. Objetivos da 

ciência; 3. A fundamentação das teorias científicas; e 4. O progresso da 

ciência. Os períodos de oferecimento foram os seguintes: 1ª turma: outubro 

de 2010 a setembro de 2011. 2ª turma: outubro de 2011 a setembro de 2012. 

O desafio de elaborar esse material – que foi disponibilizado gradualmente 

em um site fechado para centenas de alunos de todo o Estado de São Paulo – 

e de interagir com monitores e, por meio deles, com os próprios alunos, 

representou um episódio importante em minha já longa experiência em lidar 

com públicos mais gerais, especialmente o científico, com o objetivo não 

somente de divulgar a filosofia da ciência mas também de colher 

significativos subsídios para minhas próprias análises e reflexões sobre a 

percepção pública da ciência.  
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3.3 – Administração e demais atividades acadêmicas  

3.3.1 - Atividades administrativas e de organização de eventos  

1. Chefe do Departamento de Filosofia, IFCH, Unicamp, de 1/11/2012 a 

3/09/2014. 

2. Coordenador da Biblioteca do Centro de Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência, de 1/12/2004 a 30/11/2012. 

3. Coordenador Associado da Biblioteca do Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência, 1/12/2012 até hoje (2019). 

4. Representante do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na 

Comissão Processante Permanente (CPP) da Unicamp, a partir de 22/1/2015 

(Portaria GR-5, Diário Oficial 27/1/2015). 

5. Membro da Comissão de Graduação do Departamento de Filosofia da 

Unicamp 

6. Membro da Comissão de Pós-Graduação do Departamento de Filosofia 

da Unicamp 

7. Membro da comissão do processo seletivo de ingresso no Programa de 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, do IEL/Labjor, desde que foi 

fundado, até a data atual. 

8. Representante docente MS5 na Congregação do IFCH (2014-2016). 

9. Participação no Projeto REDEFOR – Rede São Paulo de Formação 

Docente – da Secretaria da Eduacação do Estado de São Paulo e Pró-Reitoria 

de Pós- Graduação da Unicamp. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

oferecido à distância, com público-alvo os professores de física da rede 

pública estadual paulista. Área: Física. Instituição responsável: Instituto de 

Física Gleb Wataghin, Unicamp. Disciplina: A física como ciência 

experimental. Carga horária: 45 horas. Professores responsáveis pela 

disciplina: Marcos Cesar de Oliveira (IFGW) e Silvio Seno Chibeni (DF-

IFCH). Parte I: Introdução à filosofia da ciência (4 tópicos, cobertos em 4 
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semanas), Prof. S. S. Chibeni. Parte II: Espaço e tempo, luz, estrelas e 

exoplanetas (6 tópicos, cobertos em 6 semanas), Prof. M. C. de Oliveira. 

Períodos de oferecimento: 1ª turma: outubro de 2010 a setembro de 2011. 2ª 

turma: outubro de 2011 a setembro de 2011. 

10.Editor convidado do número temático dos Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência dedicado a Berkeley (em co-editoração com Fátima R. 

R. Évora). Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2), 

2008.  

11.Coordenador do Minicurso “A Racionalidade Científica”, ministrado 

por membros do GT de Filosofia da Ciência no XIII Encontro Nacional de 

Filosofia da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), 

realizado em Canela, Rio Grande do Sul, de 6 a 10 de outubro de 2008. 

12.Membro da Comissão Organizadora do I Colóquio Thomas Kuhn – 

Kuhn e as ciências humanas, realizado no Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Unicamp, com o apoio do Centro de Lógica, Epistemologia e 

História da Ciência (Unicamp) e do Instituto Brasileiro de Psicanálise 

Winnicottiana. Demais membros da Comissão Organizadora: Zeljko Loparic 

(Unicamp), Marcos Lisboa (Puc-Campinas), Carlos Motta (Puc-SP), Suze 

Pizza (UFABC). 14 e 15 de março de 2016. 

13.Organizador do Ciclo de Palestras Internacionais sobre filosofia da 

física, realizado na Unicamp de 25 a 27 de março de 2014, do qual 

participaram: Prof. Harvey R. Brown, da Universidade de Oxford, Prof. Luiz 

Carlos Ryff, da UFRJ, Prof. Osvaldo Pessoa, da Usp, Professores Waldyr 

Rodrigues, André Assis e Adolfo Maia da Unicamp.   

14.Membro da Comissão Científica do III Encontro de Iniciação 

Científica do Ensino médio (ENIC), do IEP/Colégio Piracicabano/Unimep, 

Piracicaba/SP. 19 e 20/9/2008. 

15.Representante do Departamento de Filosofia na Comissão de 

Licenciaturas, coordenada pela Faculdade de Educação. 

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pf-ifch/public-files/eventos/11246/z6sm_palestras_filosofia.jpg
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pf-ifch/public-files/eventos/11246/z6sm_palestras_filosofia.jpg
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16.Organizador do  Workshop George Berkeley: filosofia, ciência e 

matemática. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência e 

Departamento de Filosofia Universidade Estadual de Campinas. 9 e 10 de 

setembro de 2008. 

17.Coordenador do Grupo de Trabalho de Filosofia da Ciência da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF), de outubro 

de 2006 a outubro de 2008. 

18.Membro da Comissão Editorial dos Cadernos de História e Filosofia 

da Ciência, 1991-2015. 

19.Coordenador do Seminário Filosofia da Ciência “Destronando a la 

ciencia”, a cargo do Prof. Chistián C. Carmán, do Conicet / Universidad 

Nacional de Quilmes, Argentina. Centro de Lógica, Epistemologia e História 

da Ciência, 20/4/2006. 

3.3.2 - Participação em sociedades acadêmicas e grupos de pesquisa 

1. Membro do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência 

(Unicamp), a partir de 21/10/2002. (www.cle.unicamp.br) 

2. Membro Pleno do Grupo de Trabalho de Filosofia da Ciência da 

Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF). 

3. Membro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone 

Sul (AFHIC). (www.afhic.org) 

4. Membro da Associação Filosófica Scientiae Studia 

(www.scientiaestudia.org.br) 

5. Membro da Hume Society. (www.humesociety.org) 

http://www.unicamp.br/~chibeni/berkeley/
http://www.unicamp.br/~chibeni/berkeley/
http://www.cle.unicamp.br/
http://www.anpof.org
http://www.afhic.com
http://www.scientiaestudia.org.br/
http://www.humesociety.org/
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3.3.3 - Assessorias 

• No período posterior à livre-docência, emiti pareceres ad hoc e atuei como 
consultor, entre outras, das seguintes instituições e agências: 
1. Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de 

Innovación do Ministério de Educación, Ciência y Tecnologia da 

Argentina. 

2. Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) 

de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

(CONICYT) do Chile 

3. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

4. Scientific Electronic Library Online (Scielo). 

5. Fundo de Apoio ao Ensino e à Pesquisa e Extensão (FAEPEX), 

Unicamp. 

6. Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior 

(CAPES). 

7. Editora da Unicamp. 

8. Editora Springer. 

9. The Hume Society. 

10.Universidad Nacional de Córdoba, Argentina - Jornadas de 

Epistemología e Historia de la Ciência de la UNC. 

11.Asociación de Historia y Filosofía de la Ciencia del Cono Sur (AFHIC) 

12.Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, Unicamp 

13.Departamento de Filosofia da Unicamp (Chefia e Programas de 

Graduação e Pós-graduação). 

• No período posterior à livre-docência, emiti pareceres para as seguintes 
revistas (entre outras): 

1. Erkenntnis,  

2. Synthese, 

3. Science and Education,  
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4. Journal for General Philosophy of Science,  

5. Analytica, 

6. Kriterion, 
7. Philosophos, 

8. Acta Scientiarum, 

9. Cadernos de História e Filosofia da Ciência,  

10. Manuscrito,  

11. Principia,  

12. Scientiae Studia,  

13. Revista Brasileira de Ensino de Física,  

14. Episteme,  

15. Ciência Hoje,   

16. Revista Brasileira de História da Ciência, 

17. Educação e Filosofia, 
18. Temporalidades 

3.3.4 - Participação em bancas examinadoras 

1. (Presidente) Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp, Danilo 

Nogueira Albergaria Pereira. "Tantos sóis, tantos mundos, tantas 

hipóteses: os progressos da ciência e a história das teorias de formação 

do sistema solar”. Banca: André K. T. Assis (IFGW- Unicamp) e 

Rodolfo Valentim da Costa Lima (Unifesp). 20/3/2019. 

2. (Presidente) Exame de qualificação de doutorado. Gilson Olegário da 

Silva. “Os empiristas vão à missa. Compromissos ontológicos e 

frameworks linguísticos”. Banca: Emiliano Boccardi (UFBA), Marco A. 

C. Ruffino (DF-Unicamp). 29-11-2018 
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3. Mestrado, Puc-MG. Brasil Fernandes de Barros: “Religião e espiritismo: 

o conceito de religião da doutrina espírita segundo a concepção de Allan 

Kardec”. Banca: Carlos Frederico Barboza de Souza (orientador), 

Rodrigo Coppe Caldeira (Puc-Mg). 31/10/2018. 

4. Mestrado, DF, IFCH, Unicamp (suplente). Patrícia Gaspar Cardoso: "Por 

uma epistemologia do tempo: as conexões temporais em The Analysis 

of Mind de Bertrand Russell”. 20/09/2018. Banca: Arley Ramos Moreno 

(orientador, em licença médica); Antonio Ianni Segatto (Unesp); 

Marcelo Silva de Carvalho (Unifesp); Paulo Sampaio Xavier de Oliveira 

(Reitoria, Unicamp, suplente).  

5. (Presidente) Mestrado, DF-Unicamp, Augusto Andraus. A ciência da 

computação e o problema da demarcação na filosofia da ciência. 

Coorientador: Marcelo E. Coniglio (DF-Unicamp). 11/9/2018. Banca: 

Marcelo Finger (Departamento de Ciência da Computação, IME, USP) e 

Walter A. Carnielli (DF-Unicamp) 

6. Mestrado, Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: 

Maria Luiza de Oliveira. “Desvios de conceitos da teoria quântica pela 

bricolagem de não cientistas.” Banca: Maria Regina Dubeux Kawamura, 

USP. Orientador: Marcio Barreto, FCA/Unicamp. 17/8/2018 

7. (Presidente) Mestrado, Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, 

IEL-Unicamp: Lucas Mascarenhas de Miranda. "A relação histórica 

entre ciência e religião: Uma análise do letramento científico promovido 

por livros didáticos de ensino médio". Banca: Alexander Moreira de 

Almeida, UFJF; Marcio Barreto, FCA/Unicamp. 13/8/2018.  

8. (Presidente) Exame de qualificação de mestrado, Mestrado em 

Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Lucas Mascarenhas de 

Miranda. "A relação histórica entre ciência e religião: Uma análise do 

letramento científico promovido por livros didáticos de ensino médio". 

Banca: Alexander Moreira de Almeida, UFJF; Marcio Barreto, FCA/

Unicamp. 21/05/2018.  

http://www.iel.unicamp.br/pos/catalogoDCC2007.php?item=1
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9. (Presidente) Exame de qualificação, mestrado, DF-Unicamp, Augusto 

Andraus. A ciência da computação frente ao problema da demarcação na 

filosofia da ciência. Coorientador: Marcelo E. Coniglio (DF-Unicamp). 

20/2/2018. Banca: Marcelo Finger (Departamento de Ciência da 

Computação, IME, USP) e Walter A. Carnielli (DF-Unicamp) 

10.Exame de qualificação, mestrado, Departamento de Filosofia, USP. 

Walquiria Godoy. “Explorações filosóficas da não-localidade em física 

quântica.” Orientador: Osvaldo Frota Pessoa Jr. Banca: Olival Freire, 

UFBA. 14/12/2017 

11.Exame de qualificação, mestrado, Mestrado em Divulgação Científica e 

Cultural, IEL-Unicamp: Maria Luiza de Oliveira. “Desvios de conceitos 

da teoria quântica pela bricolagem de não cientistas.” Banca: Osvaldo 

Frota Pessoa Jr. Orientador: Marcio Barreto, FCA/Unicamp. 4/12/2017 

12.Doutorado, DF-Unicamp (suplente). Breno Andrade Zuppolini, 

"Fundamentos Ontológicos da Filosofia da Ciência de Aristóteles". 

Orientador: Lucas Angioni (DF-Unicamp). Banca: Raphael Zillig 

(UFRGS), Michail Peramatzis (Universidade de Oxford), David 

Bronstein (Georgetown University), Manuel Berrón (Universidad 

Nacional del Litoral, Santa Fé, Argentina). Suplentes: Marcio Augusto 

Damin Custodio (DF-Unicamp), Rodrigo Guerizoli Teixeira (UFRJ), 

Silvio Seno Chibeni (DF-Unicamp). 24/10/2017.  

13.Mestrado, Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: 

Katia Harumi de Siqueira Kishi. “Caminhos para uma visibilidade 

internacional. Um estudo de caso sobre a estratégia de divulgação de 

três periódicos brasileiros de ciências humanas.” Orientadora: Germana 

Fernandes Barata (Labjor/Unicamp). Banca: Rodrigo Bastos Cunha 

(Labjor/Unicamp, presidente), Iara Aparecida Beleli (Reitoria/

Unicamp). 31/8/2017. 
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14.Doutorado, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Tiago Luis Teixeira de Oliveira, “O 

realismo experimental como resposta plausível à descontinuidade da 

ciência”. Orientadora: Patricia Maria Kauark Leite. Banca: Otavio 

Bueno (Universidade de Miami), Tulio Roberto Xavier Aguiar e Andre 

Abath (UFMG). Belo Horizonte, 20 de abril de 2017.  

15.(Presidente) Mestrado, DF-Unicamp, Ramiro Marinelli Duarte. Temas 

religiosos na epistemologia de Locke: diálogo entre revelação e razão. 

Banca: Márcio Augusto Damin Custódio (DF-Unicamp), Humberto 

Schubert Coelho (UFJF). 15/9/2016. 

16.Exame de qualificação de mestrado, Mestrado em Divulgação Científica 

e Cultural, IEL-Unicamp: Katia Harumi de Siqueira Kishi. “Caminhos 

para uma visibilidade internacional. Um estudo de caso sobre estratégias 

de divulgação e uso de métricas alternativas para internacionalizar 

periódicos brasileiros de ciências humanas.” Banca: Germana Fernandes 

Barata (Labjor/Unicamp – Orientadora), Rafael de Almeira Evangelista 

(Labjor/Unicamp). 23/9/2016. 

17.Doutorado, DF-Unicamp (suplente), Fernanda Pires Bertuol Mateus 

Scheer, “O Naturalismo Psicológico e o Problema da Naturalização da 

Consciência”. Luiz Roberto Monzani (orientador), Richard Theisen 

Simanke (UFJF), Ericson Savio Falabretti (PUC-PR), Eneias Junior 

Forlin (DF-UNICAMP), Reinaldo Furlan (USP). 31/3/2016. 

18.(Presidente) Exame de qualificação de mestrado, DF-Unicamp, Ramiro 

Marinelli Duarte. Temas religiosos na epistemologia de Locke: diálogo 

entre revelação e razão. Banca: Márcio Augusto Damin Custódio (DF-

Unicamp), Humberto Schubert Coelho (UFJF). 15/2/2016. 

19.Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-Unicamp: Bruno de 

Pierro. Blogs de ciência no Brasil. Diversidades e embates na 

construção de uma visão coletiva do conhecimento. Banca: Marcio 
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Barreto (FCA/Unicamp – Orientador), José Salvador Faro (UMESP). 

28/8/2015. 

20.(Presidente) Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-

Unicamp: Gilberto Penteado Stam. Transdisciplinaridade e o diálogo 

entre neurociências e psicanálise na divulgação científica: O caso da 

revista Mente e Cérebro. Banca: Alexander Moreira de Almeida (UFJF) 

e Germana Fernandes Barata (Labjor/Unicamp). 25/8/2015. 

21.Doutorado, Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, USP. “Progresso valorativo da ciência e a 

biotecnologia: sobre a participação dos valores sociais na avaliação do 

progresso científico”. Dóbora de Sá Ribeiro Aymoré. Orientador: Pablo 

R. Mariconda. Banca: Hugh Matthew Lacey, Caetano E. Plastino, 

Renato R. Kinouchi. 26/6/2015 

22.Exame de qualificação de doutorado. Faculdade de Educação, Unicamp. 

Cassiano Rezende Pagliarini. Leitura de cientistas do início da física 

quântica no ensino médio: Fronteiras com a física clássica. Orientadora: 

Maria José Pereira Monteiro de Almeida. Banca: Maria Lúcia Vital dos 

Santos Abib, Faculdade de Educação, Usp. 27/3/2015.  

23.Exame de qualificação de mestrado. Mestrado em Divulgação Científica 

e Cultural. IEL/Nudecri/Labjor Unicamp. Bruno de Pierro. Ciência e 

não-ciência na divulgação científica. Descentralização da informação 

científica na Internet: O abismo entre a proliferação híbrida e o engano 

da interação por justaposição. Orientador: Marcio Barreto (FCA-

Unicamp). Banca: Rafael Almeida Evangelista. Nudecri/Labjor, 

Unicamp. 27 de fevereiro de 2015. 

24.Concurso público para o provimento de carago de professor doutor na 

área de Filosofia/Filosofia da Ciência. Departamento de Filosofia, 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Comissão Julgadora: Prof. Alberto O. Cupani (DF, 
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UFSC), Prof. Gustavo A. Caponi (DF, UFSC). 12 a 16 de janeiro de 

2015. 

25.(Presidente). Processo avaliatório de mobilidade na carreira de 

Pesquisador, Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade (NUDECRI), 

Unicamp. Candidata aprovada para promoção do nível C para o B: 

Susana de Oliveira Dias. Comissão Julgadora: Márcio Barreto (FCA/

Unicamp), Áurea Maria Guimarães (FE/Unicamp), Roberto Charles 

Feitosa de Oliveira (UNIRio), Luisa Dias Brito (Universidade Federal 

de Alfenas/MG). 19/12/2014. 

26.(Presidente) Mestrado, Departamento de Filosofia da Unicamp. Penélope 

Diniz Bittencourt Nepomuceno. Método, capitalismo e ideologia a partir 

de Marx. Orientador: Alcides Hector R. Benoit (DF-Unicamp), Virginia 

Maria Gomes de Matos Fontes (DH, UFF), Caio Navarro de Toledo 

(DCS, Unicamp)  9/12/2014. 

27.(Presidente) Exame de qualificação, Mestrado em Divulgação Científica 

e Cultural, IEL-Unicamp: Gilberto Penteado Stam. O diálogo entre a 

psicanálise e a neurociência na revista Mente e Cérebro. 4/9/2014. 

28.Mestrado, Departamento de Filosofia, UFSC. Valéria Gradinar. A tese da 

subdeterminação da metafísica pela física: Em defesa de uma ontologia 

de não-indivíduos. Banca: Décio Krause (orientador), Jonas Rafael 

Becker Arenhart (co-orientador), Cezar Augusto Mortari, Frederico 

Firmo de Souza Cruz. 15/8/2014. 

29.Livre-Docência, Departamento de Filosofia, IFCH, Unicamp. Lucas 

Angioni. Banca: Marcelo E. Coniglio (DF-Unicamp, presidente), 

Marcelo Pimenta Marques (UFMG), João Vergílio G. Cuter (USP), 

Roberto Bolzani (USP). 23 e 24 de abril de 2014. 

30.Mestrado, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Marcelo Gulão Pimentel. O método de Allan Kardec para a investigação 

dos fenômenos mediúnicos. Orientador: Alexander Moreira-Almeida. 
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Co-orientador. Klaus Chaves Alberto. Banca: Gustavo Arja Castañon. 

25/2/2014. 

31.Mestrado, Departamento de Filosofia, UFMG. Stephanie Hamdan 

Zahreddine. Costume no livro I do Tratado da Natureza Humana de 

David Hume.  Orientadora: Livia Mara Guimaraes. Banca: Rogério 

Antônio Lopes. 18/12/2013. 

32.(Presidente) Comissão Especial de Avaliação do processo de promoção 

por mérito dos Prefessores Marcio Barreto e João José Rodrigues Lima 

de Almeida ao nível MS-3.2 da carreira do Magistério Superior da 

Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de 

Campinas, comissão formada pelos professores Alvaro de Oliveira 

D’Antona (FCA-Unicamp), José Oscar de A. Marques (Dept. de 

Filosofia-Unicamp), Débora Cristina Morato Pinto (Dept. de Filosofia-

UFSCar) e Hélio Rebello Cardoso Júnior (Dept. de História-Unesp). 

6/8/2013.  

33.Concurso para provimento de um cargo de professor doutor do 

Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo, área de Teoria do 

Conhecimento e Filosofia da Ciência, realizado em São Paulo, de 8 a 11 

de abril de 2013. Candidato indicado: Valter Alnis Bezerra. Banca: 

Osvaldo F. Pessoa Jr., Hugh M. Lacey, Alberto O. Cupani, Mauricio de 

C. Ramos. 

34.Doutorado, Departamento de Filosofia da Unicamp. Samir Bezerra 

Gorsky. A lógica e a metafísica dos enigmas: Surpresa, espanto e 

informação. Orientador: Walter A. Carnielli. Banca: Maria Eunice 

Quilici Gonzalez,  Mamede Lima- Marques  e Alexandre Costa-Leite. 

22/3/2013. 

35.(Presidente) Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, IEL-

Unicamp: Danilo Nogueira Albergaria Pereira: A visão de ciência 

propagada por Carl Sagan. Início em fevereiro de 2011, qualificação 
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realizada em 13/7/2012, defesa em 25/3/2013, banca: Marcelo Knobel 

(IFGW-Unicamp) e Maurício Pietrocola Pinto de Oliveira (FE-Usp). 

36.Mestrado, Departamento de Filosofia, UFMG. Breno Batista Sardenberg. 

A hipótese corpuscular na filosofia de John Locke.  Orientador: José 

Raimundo Maia Neto. Banca: Tulio Roberto Xavier Aguiar. 22/2/2013. 

37.Mestrado, Departamento de Filosofia da Unicamp. Laila Thais Correa e 

Silva. A crença na existência do mundo exterior e o ceticismo mitigado 

de Hume. Orientador: José Oscar de A. Marques. Banca: Plínio J. Smith. 

7/8/2012. 

38.Doutorado, Departamento de Filosofia da Unicamp. Amélia de Jesus 

Oliveira: Duhem e Kuhn: continuísmo e descontinuísmo na história da 

ciência. Orientador: José Carlos Pinto de Oliveira. Banca: Jézio H. 

Gutierre, Sergio H. Menna e Marcelo Penna-Forte. 2/8/2012. 

39.Exame de qualificação de mestrado, IEL-Labjor Unicamp. Danilo 

Nogueira Albergaria Pereira: A visão de ciência propagada por Carl 

Sagan. Banca: Marcelo Knobel e Simone Pallone de Figueiredo. 

13/7/2012. 

40.Banca examinadora (suplente), concurso público para contratação de 

professor doutor na área de Filosofia das Ciências Naturais pelo 

Departamento de Filosofia da Universidade Estadual Paulista, campus 

de Marília. 27-28/6/2012. 

41.Comissão Julgadora do processo de promoção por mérito ao nível 

MS-3.2, Departamento de Filosofia, Unicamp. Demais membros da 

Comissão: Oswaldo Giacoia Jr., José Oscar de A. Marques, Maria 

Eunice Q. Gonzalez e Moacyr Novaes. Candidatos: Eneias Junio Forlin, 

José Carlos Pinto de Oliveira, Lucas Angioni, Marcos Severino Nobre e 

Yara Adario Frateschi. 21/3/2012. 

42.Doutorado, DF-Unicamp (Presidente): Claudiney José de Sousa: Hume e 

o Naturalismo Epistemológico. Aspectos Céticos e Positivos de sua 

Teoria da Crença. 14/2/2012. 
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43.Iniciação Científica/ Monografia II, Departamento de Filosofia da 

Unicamp: “A necessidade do conhecimento científico”. Breno Andrade 

Zuppolini. (Orientador: Lucas Angioni.) 13/12/1011. 

44.Mestrado, Universidade São Judas Tadeu: “William Whewell e Werner 

Heisenberg: Aproximações epistemológicas”. Rita de Cássia Foelker. 

(Orientadora: Sonia Maria Dion.) 7/12/2011. 

45.Doutorado, Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Santa 

Catarina: “Elementos para uma ontologia de estruturas”. William 

Steinle. (Orientador: Décio Krause.) 19/10/2011. 

46.Exame de qualificação de mestrado, DF-Unicamp: “Hume e a questão da 

identidade pessoal”. Antonio César da Silva Leme. (Orientador: José 

Oscar de A. Marques.) 27/7/2011. 

47.Exame de qualificação de mestrado, Departamento de História, 

Unicamp: “Movimento Unversitário Espírita: Religião e política nas 

décadas de 1960 e 1970”. Sinuê Neckel Miguel. (Orientadora: Eliane 

Mora da Silva.) 29/6/2011. 

48.Exame de qualificação de mestrado, DF-Unicamp: “Hume e a crença na 

existência dos corpos”. Laila Thais Correa e Silva. (Orientador: José 

Oscar de A. Marques.) 28/6/2011. 

49.Doutorado, DF-Unicamp: “Máquinas, Gênios e Homens na Construção 

do Conhecimento. Uma interpretação heurística do método indutivo de 

Francis Bacon. Sergio Hugo Menna. (Orientador: José Carlos Pinto de 

Oliveira.) 30/5/2011. 

50.Doutorado, Departamento de Filosofia, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, USP. “Sobre a natureza da luz e o corpuscularismo 

em um manuscrito anônimo atribuído a Thomas Hobbes. Guilherme 

Rodrigues Neto. (Orientador: Pablo R. Mariconda.) 21/3/2011. 

51.Exame de qualificação de doutorado, Faculdade de Educação - Unicamp: 

“O paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen na formação inicial de 
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professores de física: Leituras e mediações docentes”. Cezar Cavanha 

Babichak. (Orientadora: Maria José P. M. de Almeida.) 24/1/2011. 

52.Concurso de Livre-Docente, Departamento de Filosofia, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP, disciplinas de Teoria do 

Conhecimento e Filosofia da Ciência. 14 a 16 de dezembro de 2010. 

53.Mestrado em Educação para a Ciência, Faculdade de Ciências de Bauru, 

Unesp: “A dialética do conhecimento científico, a prática e a 

experimentação: Uma análise do ideário de licenciados e sua relação 

com a epistemologia da ciência moderna”. José Bento Suart Júnior. 

(Orientadora: Silvia R. Q. A. Zuliani.) 11 de dezembro de 2010. 

(Suplente.) 

54.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “A lógica da 

surpresa e a metafísica dos enigmas: Espanto, jogos quânticos e 

informação”. Samir Bezerra Gorsky. (Orientador: Walter Alexandre 

Carnielli.) 10/12/2010. 

55.Processo Seletivo para contratação de Professor Doutor na área de 

Núcleo Básico Geral Comum, para atuação nas disciplinas de Lógica; 

Epistemologia e Filosofia da Ciência; e Ética e Cidadania., Faculdade de 

Ciências Aplicadas, Campus de Limeira, Unicamp. 29 e 30 de novembro 

de 2010. (Suplente.) 

56.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “Duhem, Kuhn e o 

desenvolvimento da ciência”. Amélia de Jesus Oliveira. (Orientador: 

José Carlos Pinto de Oliveira.) 26/10/2010. 

57.Exame de qualificação de mestrado, Faculdade de Ciências de Bauru, 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), Programa de Pós-Graduação 

em Educação para a Ciência: “Incerteza e descrição física da realidade: 

Construção de uma atividade integrada hitória-filosofia”. José Bento 

Suart Junior. (Orientadora: Silvia R. Q. A. Zuliani.) 28/8/2010. 

(Suplente) 
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58.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “Hume e o 

naturalismo epistemológico. Aspectos céticos e positivos de sua teoria 

epistemológica”. Claudiney José de Sousa. 25/8/2010. (Orientador.) 

59.Doutorado, DF-Unicamp: “Conhecimento prévio e conhecimento 

científico em Aristóteles”. Carlos Alexandre Terra. 1/12/2009. 

60.Doutorado, DF-Unicamp (suplente): “Computação paraconsistente: Uma 

abordagem lógica à computação quântica”. Juan Carlos Agudelo 

Agudelo. 19/11/2009. 

61.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “Máquinas, gênios e 

homens na construção do conhecimento. Uma interpretação heurística 

do método indutivo de Francis Bacon”. Sergio Hugo Menna. 23/9/2009. 

62.Mestrado, Universidade São Judas Tadeu (suplente): “A crítica de Pierre 

Duhem ao experimento crucial”. Antonio José Gomes Amaro. 7/8/2009. 

63.Membro Titular da Comissão de Avaliação para Reclassificação por 

Mérito Acadêmico de MS-3 para MS-5, que analisou o pedido do prof. 

José Oscar de A. Marques, do Departamento de Filosofia da Unicamp. 

DF-IFCH-Unicamp, fevereiro de 2009. 

64.Doutorado, DF-Unicamp (suplente): “Causalidade e hermenêutica em 

sociologia da ciência: Uma crítica ao ‘Programa Forte’ de David Bloor”. 

Vicente de Paula Gomes. 13/8/2008. 

65.Doutorado, Instituto de Estudos da Linguagem, Unicamp (suplente): “O 

caso Humberto de Campos: Autoria literária e mediunidade”. Alexandre 

Caroli Rocha. 4/6/2008. 

66.Doutorado, DF-Unicamp (suplente): “O infinito de George Cantor: Uma 

revolução paradigmática no desenvolvimento da matemática”. Erberth 

Eleutério dos Santos. 30/5/2008. 

67.Doutorado, DF-Unicamp (suplente): “Iconografia científica. Um estudo 

das representações visuais na ciência”. Marcelo do Amaral Penna-Forte. 

29/8/2006. 
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68.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “Sobre a concepção 

operacional de significado”. Douglas Antonio Bassani. 12/5/2006. 

69.Mestrado, DF-Unicamp (suplente): “Da computação paraconsistente à 

computação quântica”. Juan Carlos Agudelo Agudelo. 8/5/2006. 

70.Mestrado, Departamento de Filosofia, Universidade Federal do Paraná: 

“Naturalização das relações de causa e efeito na filosofia de David 

Hume”. Claudiney José de Souza. 2/5/2006. 

71.Mestrado, DF-Unicamp (suplente): “Liberdade e imputabilidade moral 

em Hume”. Marília Côrtes de Ferraz. 25/4/2006. 

72.Exame de qualificação de doutorado, DF-Unicamp: “A explicação 

científica em sociologia da ciência”. Vicente de Paula Gomes. 

21/2/2006. 

73.Exame de qualificação de mestrado, DF-Unicamp: “Liberdade, 

necessidade e o problema da imputabilidade moral em Hume”. Marília 

Côrtes de Ferraz. 21/9/2005. 

74.Mestrado, Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Santa 

Catarina: “Racionalidade e método científico: Novas perspectivas”, 

Jorge Alberto Silva Bucksdricker. 14/2/2005. 

75.Mestrado, DF-Unicamp (suplente): “Intuição e dedução nas Regras para 

a Direção do Espírito”, Fábio César Scherer. 28/1/2005. 

76.Exame de qualificação de mestrado, DF-Unicamp: “Intuição e dedução 

nas Regras para a Direção do Espírito”, Fábio César Scherer. 

3/12/2004. 

77.Livre-Docência, DF-Unicamp (suplente): Área de Lógica. Candidato: 

Marcelo Esteban Coniglio. 10 e 11/11/2004. 

78.Livre-Docência, DF-UNESP-Marília (suplente): Área de Teoria do 

conhecimento. Candidata: Maria Eunice Quilici Gonzalez. 9 e 

10/9/2004. 
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79.Mestrado, DF-FFLCH-USP: “David Hume: As duas definições de causa 

e a idéia de conexão necessária”, por Erickson Cristiano dos Santos. 

2/9/2004. 

80.Doutorado, DF-FFLCH-USP (suplente): “O naturalismo de Hume e a 

epistemologia evolutiva”, por José Cláudio Morelli Matos. 30/8/2004. 

81. Concurso público para admissão de professor assistente doutor na área 

de epistemologia / história da filosofia moderna, DF - Unicamp. 27 a 

29/7/2004. 

3.4 – Comentários sobre a atuação acadêmica após a livre-docência 

3.4.1 – Pesquisa 

Nesta seção de comentários centralizarei a atenção na parte de minha 

produção acadêmica que envolveu pesquisa filosófica original e se 

materializou na forma de artigos publicados e ensaios. Embora a 

apresentação de palestras e seminários em eventos especializados constituam 

uma segunda forma de concretização de resultados de pesquisa, nesta seção 

de comentários não me deterei, por economia de espaço, sobre as 

apresentações orais que fiz, listadas no Item 3.1.5. Seu número expressivo - 

46 no total - e os foros acadêmicos em que tiveram lugar oferecem, creio, 

uma ideia da importância que atribuo à interação direta e presencial com 

outros pesquisadores, e, em vários casos, com um público de formação mais 

geral, estudantes e profissionais de outras áreas, que não a filosofia. 

A obtenção do título de livre-docente, em dezembro de 2003, representou 

para mim um marco acadêmico importante, não apenas pelo título em si, mas 

também pelos frutos diversificados que a preparação para o concurso trouxe 

para minha produção intelectual.  
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De modo mais imediato, produzi, para os pontos do concurso, dez textos 

completos ou conjuntos de transparências. Sua elaboração, ao longo de mais 

de um semestre de trabalho intensivo, permitiu-me percorrer tópicos novos de 

pesquisa, bem como retornar a alguns sobre os quais anteriormente me 

dedicara. Passado o concurso, tratei de aperfeiçoar alguns desses textos com 

vistas à sua submissão para publicação. Daí resultou parte dos artigos que 

publiquei desde então. Eis a lista dos títulos dos dez textos ou transparências: 

1. O estatuto epistemológico das leis científicas: uma abordagem lockeana 

2. Conhecimento e probabilidade em Locke e Hume 

3. As inferências causais na epistemologia humeana 

4. O tratamento humeano da noção de crença 

5. Relações de Heisenberg (“princípio da incerteza”): fundamentos e 

implicações. / (Transparências). 

6. O “paradoxo” de Einstein-Podolsky-Rosen e seus desdobramentos. / 

(Transparências). 

7. Primórdios do debate acerca do realismo científico: René Descartes 

8. Implicações epistemológicas da observabilidade: Maxwell, Quinton e 

Hacking versus van Fraassen 

9. As inferências abdutivas na defesa do realismo científico 

10.Van Fraassen e os limites da exigência de explicações na ciência 

Como se notará pela comparação com a lista de publicações, Item 3.1.3, 

resultaram em artigos, por ulterior elaboração e incorporação de críticas e 

sugestões dos pareceristas da revistas, os textos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Os textos 

2 e 9 também foram úteis na elaboração de dois outros artigos. O texto 7 

retomou análises apresentadas em uma de minhas primeiras publicações 

acadêmicas; mas seu assunto continuou comparecendo em minhas reflexões 

filosóficas e em minha docência, tendo oferecido uma disciplina de pós-
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graduação em que o exame das contribuições científicas de Descartes, e as 

análises delas feitas por ele próprio constituiu o foco principal dos estudos. 

De forma mais indireta, o processo inteiro do concurso – incluindo não 

somente o preparo desses textos, mas a oportunidade de estreitar laços de 

colaboração acadêmica com os prestigiados especialistas brasileiros e 

estrangeiros que fizeram parte da banca examinadora – propiciou-me uma 

oportunidade singular de refletir sobre as minhas contribuições e, por que não 

dizer?, limitações, em diversas áreas da filosofia. Tornou-se mais visível para 

mim que minhas incursões anteriores por tópicos muito diversificados, e 

aparentemente díspares, podiam ser reconstruídas como direcionadas por 

algumas preferências e valores filosóficos fundamentais. Entre eles, 

destacaria a convicção de que a costumeira separação radical dos campos da 

história da filosofia e da filosofia da ciência (ou, mais geralmente, de uma 

abordagem puramente analítica de problemas filosóficos particulares) é 

prejudicial para os estudos de ambos esses campos.  

Quanto a isso, gostaria de relatar aqui duas experiências bastante 

instrutivas que tive nesse período. A primeira refere-se a um manuscrito em 

que justamente me propus a examinar aspectos de um assunto padrão em 

filosofia da ciência contemporânea – o realismo científico – com o auxílio da 

teoria epistemológica de Hume. Submetido a um periódico internacional, 

recebeu pareceres que não indicavam erros substanciais no texto e 

reconheciam o interesse da contribuição. O editor, no entanto, recusou o 

artigo, alegando que eu precisaria “decidir” se queria fazer história da 

filosofia ou filosofia da ciência. Preferi não tomar essa decisão, e disso não 

me arrependo. 

O segundo episódio acadêmico referente a esse ponto foi, por contraste, 

bastante gratificante. Há pouco mais de dois anos, tive a honra de receber do 

professor Ivan Domingues um exemplar de seu então recém-lançado livro O 

Continente e a Ilha: Duas vias da filosofia contemporânea, e de ser por ele e 

por meu colega Oswaldo Giacoia convidado para debater o tema em evento 
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especial programado no Departamento de Filosofia da Unicamp. A leitura do 

livro e sua discussão em público e em correspondência pessoal, antes e 

depois do evento, revelou-se muito produtiva e encorajadora, confirmando, 

aliás, os laços de afinidade acadêmica que vinham, de há muito, se 

estabelecendo entre nós, no âmbito de nossa participação conjunta nas 

atividades do GT de Filosofia da Ciência da Anpof. Em O Continente e a Ilha 

achei, em suma, uma argumentação rigorosa e muito bem informada com o 

objetivo específico de pôr em relevo os diversos benefícios filosóficos do 

(ainda e sempre) desfavorecido diálogo racional dos estudos de problemas 

filosóficos de interesse atual com as grandes fontes históricas da filosofia – 

contemporânea, na exemplificação escolhida por Domingues, moderna, na 

linha de trabalho que eu mesmo tenho explorado com mais frequência há 

mais de duas décadas. 

Em retrospecto – e à guisa de comentário geral sobre o corpo principal de 

minhas contribuições acadêmicas em pesquisa e docência – diria que as 

principais delas estiveram marcadas, de um modo ou de outro, por essa 

teimosia em desrespeitar fronteiras e reservas de mercado estabelecidas no 

campo filosófico, investigando e lecionando sobre cada problema filosófico e 

sobre cada grande autor servindo-me de todo recurso que contribua para sua 

melhor compreensão e aumento do rigor e transparência do trabalho 

filosófico. Se uma tradição houver em que essa postura se insere será, eu 

creio, a própria tradição dos primeiros modernos, incluindo-se aí os filósofos 

naturais, tradição que combinava de forma inteligente uma profunda 

curiosidade intelectual sobre como o mundo é e funciona – ciência, diríamos 

hoje – com o pé-no-chão filosófico, especialmente epistemológico, revelador 

perene de nossas limitações cognitivas, ao longo do instigante processo de 

investigar o mundo (e não apenas o mundo físico, mas também o humano, 

como bem compreendeu Hume). 

* 
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Tecerei agora breves comentários mais específicos sobre as principais 

publicações acadêmicas posteriores à livre-docência, deixando de lado as 

palestras e seminários, muito embora, como notei acima, quase sempre 

tenham sido conjugadas a pesquisa original. Percorrerei os artigos em ordem 

temporal inversa. 

• 2018- “¿En qué puntos de la historia de la mecánica cuántica el realismo 

científico ha enfrentado amenazas reales (y por qué razones)?”  

Tendo apresentado oralmente, na condição de convidado, um trabalho 

sobre as implicações filosóficas da mecânica quântica em workshop 

internacional na Argentina, em 2014 [“At what points of the history of 

quantum mechanics has scientific realism faced a real threat (and for what 

reasons)?”], tive depois, e em virtude da boa recepção desse trabalho, a honra 

de ter também sido convidado por pesquisadores-líderes daquele país a 

colaborar, sobre o assunto, em uma coletânea sobre a obra de Bas van 

Fraassen. Essa publicação reune artigos de vários conceituados filósofos da 

ciência da atualidade, no mundo, incluindo-se o próprio van Fraassen. O 

volume atualmente encontra-se no prelo (Borge, B. & Gentile, N. La ciencia 

y el mundo inobservable. Discusiones contemporáneas en torno al realismo 

científico. Buenos Aires, Argentina: Eudeba, 2019). 

• 2018 - Hume on unobservable entities. 

Neste texto apresento material amadurecido por muito tempo. A demora 

em publicá-lo talvez se deva em parte a certa hesitação perante o caráter 

bastante ousado de algumas das teses que defendo. Refiro-me, em especial, à 

de que, ao contrário do que parece indicar a teoria das ideias de Hume e suas 

teses sobre a natureza de nosso conhecimento de questões de fato, ele não se 

recusou a considerar seriamente as incursões das teorias da filosofia natural 

nas supostas camadas inobserváveis da realidade. Tendo os primeiros esboços 

do texto ficado guardados “sob vigilância” por vários anos, decidi submetê-
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los a publicação quando vi o call for papers da revista DoisPontos, da 

UFSCar e UFPR para um número especial dedicado às análises filosóficas 

dos modernos sobre a nova filosofia natural. Aceito, o artigo passou, de 

forma muito grata para mim, a figurar ao lado de uma excelente coleção de 

outros textos que, como o meu, exploram essa área mista de história da 

filosofia com filosofia da ciência. 

• 2014 - Hume e a razão dos animais. 

Minha incursão no extenso conjunto de questões filosóficas e científicas 

abordadas nesse artigo motivou-se não apenas pelo contato de longa data com 

as instigantes, embora telegráficas, seções dos dois livros principais de Hume 

sobre a vida mental dos animais, mas também pelo amável convite que recebi 

do meu colega professor Quartim de Moraes para participar de seminário 

internacional por ele organizado, sob o título "Materialismo e Evolucionismo 

III: Evolução e acaso na hominização”. Para detalhes, veja-se o Item 3.4.3.3.  

• 2013 – As posições de Newton, Locke e Berkeley sobre a natureza da 

gravitação.  

Este é um estudo bastante amplo, para as proporções de um artigo, sobre 

um dos temas clássicos na filosofia da física no período moderno; saiu na 

mais importante revista de filosofia da ciência do Brasil, com circulação 

internacional, a Scientiae Studia, da Associação Filosófica Scientiae Studia, 

sediana na USP. Nele mostro como a questão de cunho científico e metafísico 

sucitada por Newton levou a um debate imensamente complexo e rico - não 

obstante inconclusivo - sobre temas igualmente clássicos da epistemologia 

moderna, sobre os fundamentos e limites do conhecimento humano. 

• 2013 - Locke e a distinção entre qualidades primárias e secundárias.  

Este artigo relativamente curto serviu de base para uma apresentação no 

GT de Filosofia da Ciência no Encontro Anpof realizado em Curitiba. Trata 
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de outro tema clássico da filosofia moderna, especialmente da filosofia 

natural moderna, e que ainda hoje considero referência importante em 

qualquer análise epistemológica da ciência, não obstante a ciência 

contemporânea haver abandonado a referida distinção. Argumento que ela se 

estabeleceu em meio a um mar de objeções filosóficas da parte, 

principalmente, de Berkeley e Hume, e que esse fato paradoxal 

provavelmente se deva ao extraordinário poder heurístico efetivo que a 

distinção entre os dois grupos de qualidades dos corpos teve na implantação e 

desenvolvimento da ciência moderna. 

• 2012 - Hume e as bases científicas da tese de que não há acaso no mundo 

Outro tema clássico e obrigatório da filosofia da ciência e da metafísica é o 

da existência do acaso. Neste artigo argumento que, como no caso da questão 

tratada no artigo precedente, foi o próprio motor interno da filosofia natural 

moderna, e não as argumentações especificamente filosóficas - 

epistemológicas e metafísicas - que consolidaram a crença, partilhada pela 

virtual totalidade dos pensadores modernos - Hume entre eles -, de que não 

há acaso no mundo. E também, de forma consentânea com essa tese, defendo 

que a quebra da perspectiva determinista também só foi promovida pela 

própria ciência, e não por quaisquer objeções de natureza filosófica, como as 

famosas e polêmicas referências à suposta incompatibilidade entre o 

determinismo e o livre-arbítrio. 

• 2011 - Hume e o dogma do reducionismo. 

Este artigo mescla estudos da filosofia moderna - Hume, mais 

especificamente - não com temas perenes da filosofia natural, mas com um 

dos temas clássicos da filosofia contemporânea, tornado famoso, em 

particular, pelo artigo de Quine sobre “os dois dogmas do empirismo”. 

Procuro mostrar que, em contraste com o que Quine mantinha, os “dogmas”, 

e em especial o do “reducionismo" não haviam infectado toda a filosofia 
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empirista moderna, e que mesmo um de seus representantes máximos tinha 

uma visão sobre a natureza do conhecimento que já deixava espaço para 

alguma forma de holismo epistemológico. Minha análise da teoria 

epistemológica de Locke, empreendida no artigo “Locke on the 

epistemological status of scientific laws (ver abaixo)” me levaram a 

conclusões semelhantes, para o caso do filósofo inglês. 

• 2010 - Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural.  

e 

• 2008 – Berkeley: Uma física sem causas eficientes 

Esses dois artigos fazem parte do mesmo empreendimento de análise 

filosófica, e foram compostos em sequência temporal próxima, numa época 

em que me dediquei com bastante afinco ao polêmico filósofo irlandês. O 

artigo de 2008 resultou de minha contribuição ao Workshop Berkeley 

organizado por mim naquele mesmo ano (ver Itens 2.3.1 e 2.1.2, acima). Nele 

mostro como a extraordinária sagacidade intelectual de Berkeley permitiu-lhe 

fazer uma crítica devastadora à metafísica e epistemologia de seus 

antecessores imediatos, sem que com isso fosse comprometida a validade 

prática da nova filosofia natural. No artigo posterior, preparado para uma 

palestra em evento da USJT, em 2009, exploro a possiblidade pouco comum 

de que, apesar da forma radical de empirismo e da metafísica imaterialista de 

Berkeley, ele não deixou de levar a sério, e procurar espaço, para as porções 

da filosofia natural que aparentemente transcendem o nível empírico. 

• 2008 - Explanations in microphysics: A response to van Fraassen’s 

argument.  

Este texto retoma, corrige, sistematiza e aprofunda as críticas que fiz a van 

Fraassen no livro Aspectos da Descrição Física da Realidade e em artigos a 

ele ligados. A ocasião para voltar a esses temas da filosofia da ciência e 

filosofia da física atuais surgiu quando os organizadores dos Simposios 
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Principia, da UFSC,   decidiram dedicar o 5o Simpósio da série à filosofia de 

van Fraassen. Isso atraiu a Florianópois não apenas o próprio van Fraassen, 

mas um seleto grupo de pesquisadores internacionais da área de filosofia da 

física e da ciência contemporâneas. Eu julguei que deveria participar, 

apresentando uma contribuição crítica das posições assumidas por van 

Fraassen quanto à  diversas questões da microfísica. Provavelmente em 

virtude disso é que viria, posteriormente, a ser convidado a expor um tema 

correlacionado em Workshop sobre a Filosofía, Lógica e História da 

Mecânica Quântica realizado na Argentina, em 2014. Este, por sua vez, levou 

ao honroso convite para que contribuísse com o volume dedicado a van 

Fraassen organizado por pesquisadores da UBA (ver o primeiro artigo desta 

lista de comentários). 

• 2008 - As inferências causais na epistemologia de Hume  

e 

• 2006 - Hume e as crenças causais 

Esse par de artigos é dedicado a duas questões clássicas e inter-

relacionadas da epistemologia de Hume. Neles, alinho-me à perspectiva 

interpretativa não-clássica inaugurada pioneiramente por Norman Kemp 

Smith, em artigos do começo do século XX e em seu livro de 1941, mas que 

só começou a ser amplamente conhecida - e reconhecida - nas últimas 

décadas do século. As análises que empreendo estão, naturalmente, 

conjugadas não apenas a outras publicações minhas sobre Hume, mas a 

disciplinas ministradas, palestras proferidas e trabalhos orientados, em 

diversos níveis. 

• 2007 - Remarks on the scientific exploration of “anomalous” psychiatric 

phenomena / Investigando o desconhecido: filosofia da ciência e 

investigação de fenômenos “anômalos” na psiquiatria. (Em colaboração 

com Alexander Moreira-Almeida. Texto bilíngue.)  
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Este trabalho escapa aos percursos típicos de minha pesquisa filosófica, 

ligando-se mais a minha modesta frente de trabalho na área de divulgação 

científica e filosófica para públicos formados por cientistas e homens 

comuns. Surgiu de convite do coautor para que contribuísse, junto com ele, 

para um número especial da Revista de Psiquiatria Clínica / Journal of 

Clinical Psychiatry, dedicado a cobrir tópicos não-standard de pesquisa em 

psiquiatria, tópicos sobre os quais, tipicamente, há muita confusão 

metodológica e falta de boa formação epistemológica adequada. Em que pese 

não representar uma contribuição original para especialistas em filosofia da 

ciência, este texto acabou se tornando, ao que tudo indica, o meu artigo mais 

lido, dado o interesse do tema para um público bastante amplo, o prestígio e o 

alcance internacional do periódico. 

• 2007 - Locke e o materialismo.  

Originado de circunstâncias semelhantes às do artigo “Hume e a razão dos 

animais” (ver mais acima, e também o Item 3.4.3.3), neste texto examino a 

sofisticada análise de Locke acerca da tese filosófica do materialismo. 

Inaugurando uma linha de argumentação que iria se tornar dominante na 

vertente empirista da epistemologia, Locke fornece razões bastante 

ponderáveis para a suspensão de juízo não só quanto ao materialismo mas 

também, claro, de todas as suas alternativas. Procuro mostrar como esse 

ceticismo moderado (se comparado, por exemplo, com o dos positivistas 

lógicos, no século XX) não impedia, segundo Locke, o estabelecimento de 

bases seguras tanto para a ciência como para a moral e outras áreas centrais 

da filosofia.  

• 2006 - Afirmando o consequente: Uma defesa do realismo científico (?!). 

Assim como o artigo sobre van Fraassen, este artigo de filosofia da ciência  

contemporânea retoma teses e argumentos examinados ou propostos por mim 

em etapas bastante iniciais de minha carreira filosófica. Na minha 
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permanente simpatia pela posição realista científica, procuro criticar aqui, de 

forma bastante minuciosa, alguns dos ataques mais importantes da literatura à 

classe de argumentos ditos “da melhor explicação”, como aqueles lançados, 

de forma influente, por Larry Laudan. Proponho, em conjugação com isso, 

possíveis leituras mais robustas de argumentos dessa classe, como por 

exemplo - e principalmente - o “argumento do milagre”, explicitado e tornado 

famoso por Hilary Putnam. 

• 2005 – Locke on the epistemological status of scientific laws  

Esse artigo representa um inventário ampliado e amadurecido de diversas 

perspectivas minhas sobre a epistemologia lockeana, desenvolvidas ao longo 

de muitos anos de leituras, aulas, palestras e algumas publicações sobre o 

filósofo inglês. Como indica o título, o foco é sobre argumentos e teses que 

Locke apresentou, especialmente no Essay, para acomodar a filosofia natural 

desenvolvida por seus contemporâneos, e, em diversos casos, amigos e 

colaboradores: os “grandes Mestres construtores” do conhecimento, como ele 

respeitosamente a eles se refere no início daquele livro. Procuro mostrar que, 

embora o rigor empirista e, sobretudo, a sua teoria das ideias o tenham levado 

à uma caracterização do conhecimento bastante limitada, logo no início do 

Livro IV, a tendência de Locke de não se afastar muito do senso comum e, 

sobretudo, da filosofia natural, o conduziu a, por passos que identifico e 

comento no artigo, a flexibilizar aquela caracterização. Esse movimento, que 

a mim me parece eminentemente sensato, foi por tantos outros comentadores, 

como por exemplo, Bertrand Russell, a acusar Locke de incoerência ou 

mesmo de inconsistência. Procuro mostrar que, mesmo com essa providência, 

a “extensão” do conhecimento resulta, no final, bastante limitada, o que 

conduziu Locke aos pioneiros esforços de cavar um espaço epistêmico 

próprio para a ampla classe de proposições que ele concluiu serem 

impossíveis de alcançar o estatuto de conhecimento certo, espaço epistêmico 

esse que ele chamou de “crença” ou “probabilidade”, antecipando assim uma 
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tendência que o empirismo demoraria mais de dois séculos e meio para 

retomar (salvo pela pouca reconhecida, à época, contribuição de Hume, na 

mesma direção). Uma expressão clássica dessa retomada é, por exemplo, a 

defesa sistemática que Popper faria, no século XX, da visão segundo a qual o 

conhecimento científico, mesmo naquilo em que tem de melhor, é “doxa”, e 

não “episteme".  

• 2005 - Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg  

Este foi um dos poucos textos que elaborei de um só fôlego, ao meditar 

sobre na tenacidade, ao longo de décadas, das confusões interpretativas sobre 

as famosas relações de Heisenberg - confusões essas já presentes no próprio 

artigo de Heisenberg de 1927. Embora não nutrisse, claro, a esperança de que 

meu esforço de esclarecimento fosse mudar as coisas, decidi submeter o meu 

texto - bastante longo e detalhado - a um periódico que, ao mesmo tempo em 

que abre espaço para contribuições substanciais na área de fundamentos da 

física, tem um público leitor bastante amplo, formado especialmente por 

docentes de física do ensino médio e estudantes de física de diferentes níveis: 

a Revista Brasileira de Ensino de Física. No inventário crítico de natureza 

histórica e conceitual que faço, apresento não apenas as “incertezas" ou 

confusões sobre o famoso resultado de Heisenberg - confusões essas que já 

seria tempo de serem banidas de livros-textos e mesmo de publicações 

científicas - mas também as possibilidades alternativas legítimas de 

interpretação das relações, a escolha entre as quais dependendo da 

interpretação geral da mecânica quântica adotada - um tema que venho 

estudando desde meus tempos de mestrado, e que discuti em diversas 

palestras e artigos. 

* 

A título de esclarecimento, os artigos publicados após o concurso de livre-

docência, mas que foram efetivamente elaborados antes dele - salvo ulteriores 
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ajustes devidos ao processo de arbitragem dos periódicos - não  serão 

comentados aqui, visto que já o foram no Item 2.4, acima. São os seguintes:  

• 2005 - A Humean analysis of scientific realism  

• 2005 - A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen 

argument  

• 2005 - Quinton’s neglected argument for scientific realism 

• 2004 – Holism in microphysics  

• 2004 – Ontic vagueness in microphysics. 

3.4.2 – Ensino 

3.4.2.1 - Graduação 

Nos cerca de quinze anos decorridos desde minha aprovação no concurso 

de livre-docência, estiveram sob minha responsabilidade trinta disciplinas de 

graduação, que foram oferecidas em várias siglas nas áreas de epistemologia, 

filosofia da ciência, história da filosofia e filosofia da física, cobrindo temas 

diversificados. A lista completa está no Item 3.2.1.1, e sua ementas e 

bibliografias estão no Apêndice 3.2.1. Note-se que na maioria dos casos em 

que uma mesma sigla foi utilizada o programa específico foi alterado ou 

atualizado, tendo-se em vista o perfil e necessidades da turma e, 

secundariamente, a aproximação com temas de meu interesse de pesquisa na 

época do oferecimento da disciplina. 

Além das disciplinas presenciais - a maioria: 23 das 30 - , destinadas a 

alunos de diversas etapas de formação na graduação, ofereci sete disciplinas 

de estudo dirigido, cada uma das quais projetada e conduzida de forma 

individualizada, de acordo com os interesses e habilidades dos alunos 

matriculados. 

Seguindo uma prática que adotei desde que a utilização da Internet se 

tornou possível em minha universidade, em todos os casos, excetuando-se as 
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disciplinas de estudo dirigido, o meu site acadêmico foi utilizado de maneira 

efetiva e intensa, como instrumento de apoio didático. Nele foram inseridas 

páginas para cada disciplina, em que são oferecidas referências bibliográficas 

complementares às referências básicas, links de interesse para o assunto do 

curso, o programa detalhado, notas de aula, listas de exercício, as provas e 

suas correções e os resultados da avaliação. Muitas vezes, para minha 

satisfação, recebi correspondência referente a tais conteúdos da parte de 

alunos e professores de outras instituições, mostrando que o empenho em 

prepará-los trouxe benefícios para um público mais amplo que os dos alunos 

matriculados nas disciplinas. 

3.4.2.2 - Pós-graduação 

No período, ofereci 23 disciplinas de pós-graduação nos dois programas de 

pós em que atuo como docente permanente pleno (Filosofia/DF/IFCH e 

Divulgação Científica e Cultural/Labjor/IEL), utilizando siglas variadas e 

com conteúdos que cobrem temáticas diversas, em epistemologia, história da 

filosofia e filosofia da ciência. Dessas 23, oito foram disciplinas de 

Seminários de Orientação, destinadas a orientandos meus de ambos os 

programas. A lista das disciplinas pode ser consultada no Item 3.2.1.2, e suas 

ementas e bibliografias, no Apêndice 3.2.2. Seguindo minha prática de 

sempre, todas as disciplinas presenciais contaram com páginas web 

especialmente preparadas para cada uma delas, em que os programas, 

avaliações e outros detalhes foram fornecidos. Visite-se http://

www.unicamp.br/~chibeni .  

Como tipicamente tem ocorrido em meu caso, o oferecimento de 

disciplinas de pós-graduação contribuiu para a integração, nas disciplinas 

mais avançadas, dos conteúdos apresentados aos alunos com a minha 

pesquisa corrente, com visíveis benefícios a ambas as partes. Em 

virtualmente todos os casos as turmas contaram com alunos especiais e 

http://www.unicamp.br/~chibeni
http://www.unicamp.br/~chibeni
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“ouvintes”; considero importante seu acolhimento nas minhas disciplinas, 

dada a natureza pública da instituição na qual trabalho. 

3.4.3 – Administração e demais atividades acadêmicas 

Comento agora algumas das atividades enumeradas no Item 3.3, acima. 

3.4.3.1 - Administração universitária. 

• Coordenação da Biblioteca Michel Debrun, do Centro de Lógica, 
Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Logo que assumi essa 

coordenação, dei início, ao lado das funções ordinárias, a um processo de 

otimização das assinaturas de periódicos, que possibilitou um melhor 

aproveitamento da verba disponível, e consequente incorporação de 

diversos novos títulos em nosso conjunto de assinaturas. Também 

expressivo foi o trabalho de triagem da biblioteca pessoal do Professor 

Newton Bernardes, doada ao CLE por sua família, após seu falecimento, do 

que resultou um incremento qualitativo importante em nosso acervo. Por 

fim, menciono que no período coordenei dois complexos e longos 

processos de aquisição de livros sob o patrocínio da Fapesp – os “FAP-

Livros” 5 e 6 – com verba total de cerca de 90 mil dólares e aquisição de 

mais de 1300 livros. Quando me desliguei dessa coordenação para assumir 

a Chefia do Departamento de Filosofia, fui designado pelo Conselho 

Científico do CLE para a função de Coordenador Associado da  mesma 

biblioteca, função que desempenho até hoje. 

• Chefia do Departamento de Filosofia. Em novembro de 2012 fui 

indicado, por unanimidade, pelos colegas do Departamento de Filosofia 

para essa função, num momento particularmente complexo e delicado do 

Departamento, com o quadro docente em diminuição numérica constante 

desde 1989. Tínhamos alcançando o nível mínimo para o funcionamento 

regular das atividades ligadas aos cursos de graduação e de pós-gradução e 
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desenvolvimento de pesquisas originais. Além dessa dificuldade, tanto a 

direção do Instituto como da Universidade passariam por renovações logo 

em seguida – uma das quais motivada pelo falecimento inesperado de nosso 

diretor recém empossado, o saudoso professor John Monteiro. Nessas 

circunstâncias, multiplicaram-se reuniões e entendimentos, com vistas à 

readaptação à nova realidade. Apesar do trauma da perda do diretor, foi 

uma satisfação para mim poder participar, como agente ativo, dos esforços 

de superação de dificuldades e desafios por que a área de humanidades vem 

passando. De forma bastante auspiciosa, pude concluir com sucesso, no 

departamento, um concurso aberto anteriormente e, logo depois, obter 

verba nova, para mais uma contratação. Esses concursos, conduzidos com 

isenção política e correção formal, redundaram na aquisição de quadros de 

excelência para o Departamento, com reflexos positivos que se fizeram 

sentir de forma imediata, cobrindo-se áreas filosóficas importantes que 

haviam ficado a desfalcadas ao longo do referido processo de decréscimo 

numérico do quadro docente. Em agosto de 2014, circunstâncias adversas 

inesperadas levam-me a solicitar à Direção do IFCH meu desligamento 

dessa função, mas tenho a consciência de haver deixado um legado 

administrativo e moral positivo ao Departamento. 

• Comissão Processante Permanente da Unicamp. Tive a honra, no 

período, de ter sido convidado pelo prof. Jorge Coli, então diretor do IFCH, 

para representar o Instituto na Comissão Processante Permanente. A honra 

se deve ao fato de que tais indicações são feitas a partir dos quadros mais 

experientes, politica e eticamente equilibrados do corpo docente, dada a  

típica delicadeza das tarefas a serem cumpridas pela Comissão. 

Efetivamente, durante minha permanência de dois anos e alguns alguns 

meses na CPP, a Comissão cuidou de caso complexo, que demandou a 

realização de muitas dezenas de reuniões distribuídas ao longo de vários 

meses, reuniões essas que em geral ocuparam manhãs e tardes inteiras, não 

raro avançaram até altas horas da noite. Foi, certamente, uma experiência 
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em muitos sentidos penosa, do tipo das não se deseja ver repetida com 

frequência na vida acadêmica, mas que, como todo desafio bem superado, 

reputo retrospectivamente, como bastante positiva. 

Participei, em virtualmente todos os anos do período coberto por este 

comentários, dos processos de avaliação para o ingresso de alunos de ambos 

os programas de pós-graduação em que atuo, Mestrado e Doutorado em 

Filosofia e Divulgação Científica e Cultural, tendo, nos dois casos, não 

apenas auxiliado na avaliação de projetos mas também na elaboração e 

correção das provas de línguas modernas. 

3.4.3.2 - Organização de publicações e eventos acadêmicos 

Gostaria de comentar brevemente aqui algumas das principais atividades 

de organização de publicações e eventos acadêmicos, no período que vai 

desde a obtenção do título de livre-docente aos dias atuais. 

No âmbito do Departamento de Filosofia e do Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência, destacaria, no período, minha iniciativa 

de organizar, de forma pioneira no país, um evento acadêmico destinado 

exclusivamente às contribuições de George Berkeley para diversas áreas da 

ciência e da filosofia (ver www.unicamp.br/~chibeni/berkeley). Contando 

com a participação de nove pesquisadores de diversas universidades 

brasileiras, o produtivo workshop levou, posteriormente, à publicação, sob 

minha coordenação, de um número temático da revista Cadernos de História 

e Filosofia da Ciência (vol. 18, n. 2, 2008 - http://www.cle.unicamp.br/

cadernosemestre/18-2.html), a convite de sua então editora regular, 

professora Fátima R. R. Évora, reunindo textos apresentados no evento e 

submetidos ao processo ordinário de avaliação cega por pares. O evento e a 

publicação contaram com o apoio financeiro da Capes, Faepex-Unicamp e 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicamp. 

http://www.unicamp.br/~chibeni/berkeley
http://www.cle.unicamp.br/cadernos/18-2.html
http://www.cle.unicamp.br/cadernos/18-2.html
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Organizei, em 2014, o Ciclo de Palestras Internacionais sobre filosofia da 

física, que teve lugar de 25 a 27 de março nas dependências do IFCH, IFGW 

e CLE - Unicamp, e do qual participaram os professores Harvey R. Brown, 

da Universidade de Oxford, Luiz Carlos Ryff, da UFRJ, Osvaldo Pessoa Jr, 

da Usp, Waldyr Rodrigues, André Assis e Adolfo Maia da Unicamp. Esse 

bem sucedido evento contribuiu para reavivar antigos laços de cooperação 

entre pesquisadores e instituições, de diversas áreas do saber, tendo suscitado 

discussões de alto nível entre os convidados e deles com o expressivo público 

presente em todas as sessões. 

Foi-me particularmente grata e proveitosa a oportunidade que tive de, no 

período, contribuir na edição de dois livros da AFHIC, que reuniram textos 

selecionados apresentados nos IX e X Encontros da Associação. Minha 

participação na editoração do primeiro deles deveu-se a gentil convite por 

parte dos dois editores argentinos; no caso do segundo, sendo o eu, à época o 

Diretor de Publicações da AFHIC, montei equipe de editores brasileiros e 

argentinos. Os muitos meses de trabalho no intercâmbio com muitas dezenas 

de autores e pareceristas de diversos países das Américas foram compensados 

pelo bom resultado alcançado, prosseguindo a bem estabelecida e rigorosas 

tradição editorial dessa associação acadêmica internacional. Ambos os 

volumes tiveram edições digitais e impressas, pela Editora da UNC, 

Argentina, estando as primeiras disponíveis gratuitamente no site da AFHIC 

(www.afhic.com). Para detalhes, veja-se o Item 3.1.1, acima. 

Na condição de Coordenador do GT de Filsosofia da Ciência da 

Associação Nacional de Pós-graduação em Filosofia (ANPOF), no biênio 

2006-2008, organizei as atividades do Grupo no Encontro de Canela, em 

2008. Nesse encontro, organizei também, nessa mesma condição, o 

Minicurso  “A racionalidade científica”, ministrado por membros 

do GT de Filosofia da Ciência. Ainda durante a minha gestão, organizei a já 

tradicional participação do GT no escopo de um dos Simpósios Internacionais 

Principia - o V Simpósio, de 2007 -, promovidos por pesquisadores do 

https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pf-ifch/public-files/eventos/11246/z6sm_palestras_filosofia.jpg
https://www.ifch.unicamp.br/ifch/pf-ifch/public-files/eventos/11246/z6sm_palestras_filosofia.jpg
http://www.afhic.com
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Núcleo de Epistemologia e Lógica do  Departamento de Filosofia da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Em 2006, tive ocasião de convidar, para um seminário realizado no Centro 

de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, o pesquisador argentino 

Christián Carmán, da Universidad Nacional de Quilmes, que trabalha sobre 

temas de meu interesse na história e filosofia da ciência, alguns dos quais 

estão agora sendo investigados por um de meus orientandos de doutorado.  

3.4.3.3 - Participação em sociedades e grupos acadêmicos. 

Tenho procurado aliar, em meu enfoque de trabalho, a dedicação solitária 

às reflexões filosóficas à busca permanente de interação com outros 

pensadores. Assim é que meus textos têm sido, sem exceção, disponibilizados 

para a comunidade filosófica em meu site acadêmico (www.unicamp.br/

~chibeni) tão-logo atinjam uma forma minimamente adequada para leitura. 

Além disso, tenho procurado, como registrado no Item 3.1.4 deste Memorial, 

expor tais textos em eventos que reúnem pesquisadores de minhas áreas de 

interesse, no Brasil e na Argentina. Em particular, a interação acadêmica 

dentro das associações filosóficas de que sou membro me tem propiciado um 

feedback importante não apenas no aperfeiçoamento de textos, mas também, 

de maneira mais geral, na conformação de minhas perspectivas intelectuais.  

Assim foi que participei de muitos os encontros do GT de Filosofia da 

Ciência, tanto os realizados no âmbito dos Encontros bienais da Anpof como 

os que, tradicionalmente, têm ocorrido como parte da programação dos 

Simpósios Internacionais Principia. Em 2006 fui eleito coordenador desse 

GT pelos colegas. No biênio de minha administração, envidei esforços para 

dinamizar e aperfeiçoar o grupo, com iniciativas como o estabelecimento 

consensual de um estatuto, a criação de um site, a interação com outros 

grupos de pesquisa em filosofia da ciência e a iniciativa pioneira, para o 

http://www.unicamp.br/~chibeni
http://www.unicamp.br/~chibeni
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grupo e, creio, para a Anpof, do oferecimento de um mini-curso no Encontro 

Anpof de 2008, realizado em Canela, sob responsabilidade coletiva de um 

GT. Nesse caso, a temática geral do mini-curso foi a racionalidade científica, 

as aulas ficando a cargo de vários dos pesquisadores integrantes do grupo. 

Essa iniciativa foi repetida com sucesso pelo Coordenador que me sucedeu. 

O tema do minicurso, escolhido de comum acordo, não só despertou bastante 

interesse por parte dos alunos, mas também levou, mais recentemente, à 

proposta, em curso de implementação pela atual Coordenação, de editar um 

livro sobre a racionalidade científica, reunindo contribuições de diversos 

membros do GT. 

Também fonte de produtiva interação acadêmica no período foi meu 

ingresso como sócio da Associação Filosófica Scientiae Studia, que 

rapidamente se transformou, tanto pelas numerosas atividades de seminários 

com pesquisadores de relevo no panorama nacional e internacional, como 

pelo nível de excelência alcançado por sua revista, a Scientiae Studia, em um 

dos mais bem-sucedidos grupos de pesquisa em filosofia e história da ciência 

da América Latina. Fui convidado a apresentar um seminário para 

pesquisadores da Associação, na Usp, publiquei três substanciais artigos em 

sua revista e com ela colaborei como parecerista em diversas ocasiões. 

Fui convidado para participar de dois dos seminários da série 

“Materialismo e evolucionismo”, sob iniciativa e coordenação de meu colega 

João Carlos K. Quartim de Morais, e realizados no Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência, com o apoio do Departamento de 

Filosofia. A minha interação com o seleto grupo de pesquisadores brasileiros 

e estrangeiros que participaram desses eventos constituiu para mim uma 

experiência intelectual muito enriquecedora, pela grande diversidade de suas 

áreas de atuação e pela disposição excepcionalmente marcante para o debate 

filosófico rigoroso e aberto. Do texto do primeiro dos eventos de que 

participei, em 2006, resultou uma publicação que me é particularmente grata, 

“Locke e o materialismo”, por me haver conduzido ao estudo de um leque de 
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questões que, desde então, vêm ocupando lugar em minhas pesquisas e 

também na docência.  Esse artigo integra a coleção de trabalhos apresentados 

no evento, publicada como o volume 47 da Coleção CLE. O mesmo vale com 

relação ao segundo texto que apresentei, no seminário de 2011, “Hume e a 

razão dos animais”, publicado nos anais do evento, o volume 67 da mesma 

Coleção CLE. 

Considero também relevante a minha interação com pesquisadores de 

outros países do Cone Sul, favorecida especialmente por minha participação 

da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, de cujo Comitê 

Consultivo fiz parte por duas vezes, e depois de sua diretoria, na condição de 

Diretor de Publicações. Participei de diversos dos Encontros bienais da 

Associação, tanto dos realizados no Brasil como aqueles que ocorreram na 

Argentina. Dentre os frutos de maior destaque dessa interação, está a minha 

atuação como coeditor ou editor principal de dois dos volumes que reúnem 

trabalhos selecionados, apresentados nos Encontros (vejam-se Itens 3.1.1 e 

3.4.3.2.)  

Ainda na Argentina, estabeleci, no período, sólidos laços de cooperação 

com pesquisadores da Universidad Nacional de Córdoba, tendo participado 

de diversas edições das já tradicionais Jornadas de Epistemología e Historia 

de la Ciencia, realizadas anualmente. Dessas participações resultaram 

diversos textos publicados nos anais do evento e um já aceito para publicação 

em coletânea sobre a filosofia de van Fraassen, na qual colaboraram diversos 

dos mais prestigiados filósofos da ciência da atualidade, incluindo-se o 

próprio homenageado (veja-se Item 3.1.3). Esses laços de cooperação com 

Córdoba também ajudaram a consolidar os contatos acadêmicos com os 

pesquisadores que trabalharam comigo na edição dos já mencionados livros 

publicados pela AFHIC. 

Gostaria, por último, de referir-me à interação, que se estabeleceu no 

período, com o grupo de pesquisadores que, sob a liderança dos professores 

Carlos Vogt e Marcelo Knobel (ex-reitor e atual reitor da Unicamp, 
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respectivamente), criou, no Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade 

(Nudecri-Unicamp), o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo 

(http://www.labjor.unicamp.br/index.htm ) e, dentro dele, o curso de 

Especialização em Jornalismo Científico, pioneiro no país. Fui, por diversas 

vezes, convidado para palestras e aulas especiais nesse curso. Com a rápida 

consolidação do curso, foi criado posteriormente o Mestrado em Divulgação 

Científica e Cultural, para o qual fui indicado como professor participante. 

Embora modesta, dada a prioridade que sempre conferi ao Programa de 

filosofia, minha participação efetiva nesse novo programa, ministrando 

disciplinas, orientando alunos e participando dos processos seletivos, levou a 

que fosse, posteriormente, convidado para integrar o seu quadro de 

professores plenos. Nessa condição, intensifiquei minha dedicação à 

orientação e oferecimento de disciplinas nesse bem sucedido Programa, 

participando regularmente de suas reuniões administrativas, processos 

seletivos, seminários e demais atividades.  

3.4.3.4 - Participação em bancas e comissões julgadoras. 

Fui nomeado para integrar, como titular ou, em poucos casos, suplente, 

desde a obtenção do título de livre-docente, 80 bancas, de iniciação científica 

a livre-docência, incluindo-se também diversas comissões de concursos 

públicos de ingresso e promoção na carreira acadêmica, em várias 

instituições acadêmicas brasileiras, com destaque para as universidades 

estaduais paulistas e universidades federais. Desse trabalho exaustivo muitas 

vezes resultaram contatos acadêmicos novos e produtivos, bem como o 

benefício do estudo de um leque muito amplo de assuntos filosóficos. Sem 

falsa modéstia, considero o volume e a diversidade desses convites um sinal 

de reconhecimento de minha reputação como acadêmico e de meu trânsito 

por áreas filosóficas variadas.  

http://www.labjor.unicamp.br/index.htm
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3.4.3.5 - Assessorias 

Assim como no caso do item precedente, os numerosos convites para o 

delicado trabalho de avaliação acadêmica, provenientes de destacadas e 

prestigiosas agências de fomento do Brasil, Argentina e Chile, periódicos e 

outras publicações do país e do Exterior, para mim, um incentivo importante 

para continuar no cultivo de valores acadêmicos que muito prezo, como o 

rigor e a imparcialidade, bem como o sentido de cooperação que deve, penso, 

presidir as relações entre pesquisadores e centros de pesquisa. 

Tenho tratado os convites para essas assessorias como sinal de 

consolidação filosófica e oportunidade de enriquecimento intelectual, pelo 

contato com temas e centros de produção de reconhecido prestígio 

acadêmico. Assim foi que, além de seguir colaborando com diversas das 

principais publicações em filosofia no país, entre as quais as revistas 

Principia, Scientiae Studia, Kriterion, Analytica e diversas outras de 

expressão mais modesta, tive o prazer de atuar como referee de importantes 

periódicos internacionais, como as revistas Erkenntnis e Synthese, o British 
Journal for the History of Philosophy, a Science and Education e a série da 

Springer International Handbooks of Education (num alentado volume 

destinado à interseção entre a educação em ciências e a história e a filosofia 

da ciência).  

3.4.3.6 - Atividade de Extensão/Interação com a sociedade.  

Dando sequência ao relato da supervisão de estágio de pós-doutorado, Item  

3.2.3, menciono agora que o estágio do Prof. Antonio Oliveira, da UFMA, 

envolveu também, numa dimensão mais propriamente do âmbito da Extensão 

e interação com a sociedade, um programa de divulgação científica acolhido 

e financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Comunicações, que promove anualmente, em âmbito nacional, a “Semana de 
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Ciência e Tecnologia”. Obtivemos, mediante concorrência, recursos de 20 mil 

reais, com os quais programamos numerosas atividades de divulgação 

científica, distribuídas entre palestras ministradas em escolas púbicas e 

centros comunitários de Campinas e Valinhos, Museu Exploratório de 

Ciências da Unicamp, seções de observação astronômica com telescópio – 

para o que o prof. Oliveira conseguiu a colaboração da Unidade de Ciência 

Móvel do do laboratório de divulgação científica “Ilha da Ciência”, da 

UFMA (coordenado pelo prof. Oliveira) e a montagem de exposição 

interativa de experimentos de física no Museu Dinâmico de Ciências da 

Prefeitura Municipal de Campinas, com duração de duas semanas. A 

preparação e execução desse projeto representou, para o supervisionado 

maranhense e para mim, trabalho intenso e extenuante de diversos meses, 

envolvendo a interação com muitos pesquisadores, alunos, instituições 

acadêmicas e administrativas, em âmbito universitário, municipal e federal, 

mas que rendeu, no final, benefícios evidentes para a comunidade de 

estudantes e público geral de nossa região. Esse estágio de pós-doutorado 

contou com apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema), indo de 

março de 2016 a fevereiro de 2017.  
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Apêndice 3.1 – Disciplinas ministradas (com ementas) 

Apêndice 3.1.1 – Disciplinas de graduação 

 (Cada unidade de crédito corresponde a 1 hora de aula teórica por semana.) 

• HG 402 – História da Filosofia Contemporânea  

2/semestre/ 2004 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir, em nível introdutório, algumas das 

principais teorias filosóficas contemporâneas acerca do conhecimento científico. Serão 

analisados textos clássicos, tirados da lista bibliográfica dada a seguir.  

Bibliografia básica:  

AYER, A. J. Language, Truth and Logic. Victoria, Penguin Books, 1972. [1936] 

–––. (ed.) Logical Positivism. New York, The Free Press, 1959. 

CARNAP, R. Textos traduzidos no volume 44 da coleção Os Pensadores. São 

Paulo, Abril, 1975. 

CHALMERS, A. F. What is this Thing called Science? 2nd. ed. Buckingham: 

Open University Press 1982. (O que é a Ciência, Afinal? Trad. R. Fiker. São Paulo, 

Brasiliense, 1993.)  

FEYERABEND, P. K. Against Method. London: Verso 1978. 

HAHN, H., NEURATH, O. & CARNAP, R. A concepção cientifica do mundo – 

O círculo de Viena. Trad. F. P. A. Fleck. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 

n. 10, pp. 5-20, 1986. [1929] 

HEMPEL, C. G. The Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1966. (Filosofia das Ciências Naturais. Trad. P. S. Rocha. Rio, Zahar, 1974.) 

JOERGENSEN, J. The Development of Logical Empiricism. Chicago, University 

of Chicago Press, 1951. 

KUHN, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2 ed., enlarged. Chicago and 

London: University of Chicago Press 1970. 

LAKATOS, I. Falsification and the methodology of scientific research 

programmes. In: Lakatos & Musgrave 1970, pp. 91-195. 
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LAKATOS, I. & MUSGRAVE, A. Criticism and the Growth of Knowledge. 

Cambridge: Cambridge University Press 1970.  

LOSEE, J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. 2 ed. Oxford, 

Oxford University Press, 1980. (Introdução Histórica à Filosofia da Ciência. Trad. B. 

Climberis. Belo Horizonte, Itatiaia e São Paulo, Edusp, 1979.) 

NAGEL, E. The Structure of Science. Indianapolis and Cambridge: Hackett 

Publishing Company, 1979. 

RUSSELL, B. The Problems of Philosophy. Oxford, Oxford University Press, 

1986. [1912] 

SCHLICK, M. Textos traduzidos no volume 44 da coleção Os Pensadores. São 

Paulo, Abril, 1975. 

POPPER, K. R. The Logic of Scientific Discovery. 5.ed., revised. London: 

Hutchinson 1968. 

––––.  Conjectures and Refutations. 4.ed., revised. London: Routledge and Kegan 

Paul 1972a. 

––––.  Objective Knowledge. Oxford: Clarendon Press 1972b. 

VAN FRAASSEN, B. C. The Scientific Image. Oxford, Clarendon Press, 1980.   

• HG 516 – Epistemologia da Física  

2/semestre/ 2005 – 2 créditos 

Ementa:  O curso apresenta e discute, em nível introdutório, certas características 

conceituais básicas das teorias físicas clássicas e contemporâneas da estrutura da matéria, 

assim como alguns resultados teóricos e experimentais na microfísica que impuseram 

restrições severas às teorias que tratem desse domínio. O objetivo central é investigar a 

natureza do conhecimento físico. Será dado destaque à questão da objetividade desse 

conhecimento, visto que ela se tornou proeminente nas discussões em filosofia da física a 

partir do advento da mecânica quântica e dos referidos resultados de limitação. 

Bibliografia básica: 

CHIBENI, S.S. Notas de aula específicas para este curso, disponíveis na seção 

Textos Didáticos do site do professor (ver link acima): 1. Características conceituais 

básicas da física clássica. 2. O surgimento da física quântica. 3. Uma breve introdução 
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ao problema da medida em mecânica quântica. 4. Algumas noções sobre o 

formalismo quântico. 5. A interpretação da mecânica quântica. 

––. Aspectos da Descrição Física da Realidade. (Coleção CLE, vol. 21). 

Campinas, Centro de Lógica, Unicamp, 1997. (xvi + 208 pp.) 

––. Implicações filosóficas da microfísica. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, Série 3, 2(2): 141-164, 1992. 

––. A microfísica e a não-localidade. In: F.R.R. Évora (ed.) Espaço e Tempo. 

(Coleção CLE, vol. 15. Anais do VIII Colóquio de História da Ciência - CLE - 1993.) 

Campinas, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, 1995. Pp. 187-206. 

––. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen argument. A sair 

em Ciência, Filosofia e História: Uma homenagem aos 40 anos de colaboração de 

Michel Paty com o Brasil (anais do colóquio em homenagem ao Prof. Michel Paty, 

realizado no Instituto de Estudos Avançados, USP, em 24/11/2003), M. Pietrocola 

(ed.), São Paulo, Discurso/Humanitas, 2005. 

––. Ontic vagueness in microphysics. Sorites (Espanha), n. 15, dezembro 2004. Pp. 

29-41. 

––. Holism in microphysics.  Epistemologia (Itália), 27 (2): 227-44, 2004 

––. Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. A sair na Revista 

Brasileira de Ensino de Física, 2005. 

D’ESPAGNAT, B. Le Réel Voilé. Analyse des Concepts Quantiques. Paris, Fayard, 

1994. 

GRIBBIN, J. In Search of Schrödinger’s Cat. Quantum Physics and Reality. 

London, Corgi Books, 1984. 

RAE, A. Quantum Physics: Illusion or Reality? Cambridge, Cambridge University 

Press, 1986. 

SQUIRES, E. The Mystery of the Quantum World. Bristol, Adam Hilger, 1986. 

• HG 905 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral III  

2/semestre/ 2005 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a estudar a teoria epistemológica apresentada por John Locke no 

Essay concerning Human Understanding. 

Bibliografia básica:  

http://sorites.net/
http://www.tilgher.it/epistemologiae.html
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LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an Introduction, 

Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon Press, 1975. 

• HG 891/L – Estudo Dirigido II – 2005 

2/semestre/ 2005 – 4 créditos 

Ementa: Hume, Popper e o problema da indução. 

• HG 891/L – Estudo Dirigido II – 2005 

1/semestre/ 2006 – 4 créditos 

Ementa: Hume e os princípios de associação de idéias. 

• HG 401 – História da Filosofia Moderna I  

2/semestre/2006 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a familiarizar os alunos com a teoria epistemológica de Hume, 

pelo estudo detalhado de porções centrais do Tratado da Natureza Humana e da Investigação 

sobre o Entendimento Humano. Procura-se situar as contribuições de Hume nos contextos 

filosófico e científico de sua época. 

Bibliografia básica: 

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

––––. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp (ed.), 

Oxford: Oxford University Press, 1999.  

• HG 304 – Teoria do Conhecimento  

1/semestre/2007 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a estudar a teoria epistemológica apresentada por John Locke no 

Essay concerning Human Understanding. Serão também estudados alguns capítulos do livro 

de Bertrand Russell The Problems of Philosophy. 

Bibliografia básica: 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an Introduction, 

Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon Press, 1975.  

RUSSELL, B. The Problems of Philosophy. Oxford, Oxford University Press, 1983. 
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• HG 893 L – Estudo Dirigido III  

1/semestre/2007 – 4 créditos 

Ementa: Estudo da teoria epistemológica de Hume. 

• HG 752 – Tópicos Especiais de História da Filosofia Moderna IV  

2/semestre/2007 – 4 créditos 

Ementa: Neste curso serão estudados alguns dos textos centrais de George Berkeley. 

Procurar-se-á situar suas contribuições nas áreas de epistemologia, metafísica, teologia e 

filosofia natural no contexto filosófico de sua época, bem como indicar sua influência na 

história da filosofia. As primeiras semanas do curso serão dedicadas a uma revisão da análise 

lockeana das idéias abstratas e da distinção que Locke traçou entre essências reais e 

nominais, dada a relevância desses tópicos para a filosofia de Berkeley. 

Bibliografia básica: 

BERKELEY, G. Philosophical Works (Michael R. Ayers, ed.). London, Everyman, 

1975. (Os livros principais a serem estudados são: A Treatise concerning the Principles of 

Human Knowledge [1710] e Three Dialogues between Hylas and Philonous [1713].) 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an Introduction, 

Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon Press, 1975.  

• HG 516 – Epistemologia da Física   

1/semestre/2008 – 4 créditos 

Ementa: O curso será dividido em três partes principais. Na primeira, são apresentados 

e discutidos alguns conceitos e teorias da epistemologia, com ênfase nos que são mais 

relevantes para a análise do conhecimento científico. Na segunda parte, oferece-se um breve 

panorama histórico das teorias fundamentais da física, com vistas a tornar compreensíveis as 

transformações ocorridas nas primeiras décadas do século XX, e que levaram ao surgimento 

da mecânica quântica. Por fim, analisam-se, em nível introdutório, certas características dessa 

teoria que desencadearam um debate epistemológico intenso, desde a sua criação, bem como 

alguns resultados teóricos e experimentais na microfísica que impuseram restrições severas às 

teorias que tratem dos fenômenos do domínio quântico. O objetivo geral do curso é investigar 

a natureza do conhecimento físico, dando-se destaque à questão da objetividade, visto que ela 
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se tornou proeminente nas discussões em filosofia da física a partir do advento da mecânica 

quântica e dos referidos resultados de limitação. 

Bibliografia:  

Chibeni, S. S. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen 

argument. In: Filosofia, Ciência e História: Michel Paty e o Brasil, uma 

homenagem aos 40 anos de colaboração. (Anais do colóquio em homenagem ao 

Prof. Michel Paty, realizado no Instituto de Estudos Avançados, USP, em 

24/11/2003.) M. Pietrocola e O. Freire Jr. (eds.), São Paulo, Discurso Editorial, 

2005. Pp. 115-135. 

–––. Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, 27 (2): 181-192, 2005. 

–––. Ontic vagueness in microphysics. Sorites (Espanha), n. 15, dezembro 

2004. Pp. 29-41. (www.sorites.net) 

–––. Holism in microphysics.  Epistemologia (Itália), 27 (2): 227-44, 2004 

–––. Indeterminacy, EPR and Bell. European Journal of Physics, 22: 9-15, 

2001.  

–––. Le réalisme scientifique face à la microphysique. Revue Philosophique 

de Louvain, 97 (3-4): 606-27, 1999.  

–––. Aspectos da Descrição Física da Realidade. (Coleção CLE, vol. 21). 

Campinas, Centro de Lógica, Unicamp, 1997. (xvi + 208 pp.) 

–––. Implicações filosóficas da microfísica. Cadernos de História e Filosofia 

da Ciência, Série 3, 2 (2): 141-164, 1992.  

–––. Notas de aula disponíveis na seção Textos Didáticos do site do 

professor.  

D’Espagnat, B. Le Réel Voilé. Analyse des Concepts Quantiques. Paris, 

Fayard, 1994. 

Dutra, L. H. A. Introdução à Teoria da Ciência. Florianópolis, Editora da 

UFSC, 1998. 

Gribbin, J. In Search of Schrödinger’s Cat. Quantum Physics and Reality. 

London, Corgi Books, 1984. 

http://www.sbfisica.org.br/rbef
http://www.sbfisica.org.br/rbef
http://sorites.net/
http://www.sorites.net/
http://www.tilgher.it/epistemologiae.html
http://www.iop.org/Journals/ej
http://www.unicamp.br/~chibeni/texdid.htm
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Pessoa Jr., O. Conceitos de Física Quântica. Vols. I e II. São Paulo, Editora 

Livraria da Física, 2003 e 2006. 

Rae, A. Quantum Physics: Illusion or Reality? Cambridge, Cambridge 

University Press, 1986. 

Squires, E. The Mystery of the Quantum World. Bristol, Adam Hilger, 1986. 

• HG 304 – Teoria do Conhecimento I  

1/semestre/2009 – 4 créditos 

Ementa:  O curso visa a apresentar e discutir aspectos centrais da teoria epistemológica 

de David Hume, com a leitura de porções do Treatise of Human Nature e An Enquiry 

concerning Human Understanding. Serão também estudados alguns capítulos do livro de 

Bertrand Russell The Problems of Philosophy. 

Bibliografia básica:  

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), Oxford: 

Oxford University Press, 2000. 

–––. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp (ed.), Oxford: 

Oxford University Press, 1999.  

RUSSELL, B. The Problems of Philosophy. Oxford, Oxford University Press, 1983. 

• HG 891 L – Estudo Dirigido I – 2008 

1/semestre/2008 – 4 créditos 

Ementa: Estudo da teoria epistemológica de Hume. 

• HG 208 – Introdução à Filosofia Geral II (oferecida conjuntamente com HG 

202 – Filosofia Geral II, do catálogo antigo)  

2/semestre/2009 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir aspectos centrais da teoria epistemológica 

de John Locke, conforme exposta no An Essay concerning Human Understanding.  

Bibliografia básica: 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an Introduction, 

Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon Press, 1975.  
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• HG 613 Tópicos Esp. de Epistemologia das Ciências Naturais II 

2/semestre/2010 – 4 créditos 

Ementa: Após a apresentação de alguns conceitos e teses epistemológicas gerais, o 

curso se voltará uma análise do conhecimento científico, em nível introdutório, com ênfase 

na elucidação das complexas relações entre experiência e teoria. Serão, assim, abordados 

temas como as funções preditiva e explicativa das teorias científicas, a avaliação de teorias, 

frente à evidência empírica e a teorias rivais, os limites do conhecimento científico. Numa 

segunda etapa, serão analisadas porções selecionadas de alguns textos clássicos em filosofia 

da ciência.  

Bibliografia:  

Bezerra, V. A. Notas de aula “Nascimento e Desenvolvimento da Ciência Moderna”. 

(Prof. Valter A. Bezerra, UFABC.) 

Chalmers, A. F. What is this Thing called Science? 2nd. ed. Buckingham: Open 

University Press 1982. (O que é a Ciência, Afinal? Trad. R. Fiker. São Paulo, 

Brasiliense, 1993.)  

Chibeni, S. S. Notas de aula de filosofia da ciência disponíveis na seção Textos 

Didáticos do site http://www.unicamp.br/~chibeni:  

Cohen, I. B. The birth of a new physics. London, Peguin, 1992. (O Nascimento de uma 

Nova Física. Trad. G. de Andrada e Silva. São Paulo, Edart, 1967.)  

Feyerabend, P. K. Against Method. London: Verso 1978. 

Forato, T. C. M. “A filosofia e as explicações para o funcionamento da natureza”. 

(Profa. Thaís Cyrino de Mello Forato, Curso “O éter, a luz e a natureza da ciência”. 

Núcleo de Pesquisas em Inovação Curricular (NUPIC-FE-USP.) 

Hahn, H., Neurath, O. & Carnap, R. A concepção cientifica do mundo – O círculo de 

Viena. Trad. F. P. A. Fleck. Cadernos de História e Filosofia da Ciência, n. 10, pp. 

5-20, 1986. [1929] 

Hempel, C. G. The Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 

1966. (Filosofia das Ciências Naturais. Trad. P. S. Rocha. Rio, Zahar, 1974.) 

Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions. 2nd. ed. Chicago, University of 

Chicago Press, 1970. (A Estrutura das Revoluções Científicas. (Trad. B. V. Boeira.) 

8 ed., Perspectiva, 2003.) 

http://sites.google.com/site/filosofiadacienciaufabc/cienciamoderna#_blank
http://www.unicamp.br/~chibeni
http://nupic.iv.org.br/portal/projetos/historia-da-fisica/textos-1/TEXTO_01.pdf#_blank
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Kuhn, T. S. The Road Since Structure. Chicago, University of Chicago Press, 2000. (O 

Caminho desde A Estrutura. Trad. A. A. Passos Videira. São Paulo, Edunesp, 2006.) 

Lakatos, I. & Musgrave, A. (eds.) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1970. (A critica e o desenvolvimento do conhecimento. 

(Trad. O. M. Cajado.) São Paulo, Cultrix, 1979.) 

Lakatos, I. Falsificação e metodologia dos programas de investigação. (Trad. E. P. T. 

M. Mendes.) Lisboa, Edições 70, 1999. 

Losee, J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science. 2 ed. Oxford, Oxford 

University Press, 1980. (Introdução Histórica à Filosofia da Ciência. Trad. B. 

Climberis. Belo Horizonte, Itatiaia e São Paulo, Edusp, 1979.) 

Lucie, P. A Gênese do Método Científico. Rio de Janeiro, Campus, 1977.  

Mariconda, P. R. Artigos sobre Galileo . (Prof. Pablo R. Mariconda, DF-FFLCH-USP.) 

Musgrave, Alan. Common sense, science and scepticism: a historical introduction to the 

theory of knowledge. Cambridge University Press: Great British, 1993. 

Nagel, E. The Structure of Science. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing 

Company, 1979. (La Estrutura de la Ciencia. Trad. Néstor Miguéz. Barcelona, 

Paidós Iberica, 2006.) 

Neves, M. C. et al. “Galileu fez o experimento do plano inclinado?” Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v. 7, n.1, 2008. 

Oliveira, M. B. & Fernandez, B. P. M. Hempel, Semmelweis e a verdadeira tragédia da 

febre puerperal. Scientiae Studia, v.5 n.1, p. 49-79,  2007.  

Popper, K. R.  Conjectures and Refutations. 4.ed., revised. London: Routledge and 

Kegan Paul, 1972a. 

Popper, K. R.  Objective Knowledge. Oxford: Clarendon Press 1972b. 

Popper, K. R. The Logic of Scientific Discovery. 5.ed., revised. London: Hutchinson 

1968. 

Santos, C. A. Os dez mais belos experimentos da física. Textos sobre enquete da revista 

Physics World. (Prof. C. A. dos Santos, IF-UFRGS.) 

Silva, M. R. “Um passeio pelas principais correntes da filosofia da ciência”, 

ComCiência, Revista Eletr. Jornalismo Científico (UNICAMP), n. 120, 10/07/2010. 

Silva, T. Notas de aula “Teoria cinética”. (Profa. Tatiana da Silva, Grupo de Pesquisa 

em Ensino de Física, UFSC.) 

http://www.scientiaestudia.org.br/associac/pablo.asp#_blank
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen7/ART11_Vol7_N1.pdf#_blank
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662007000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662007000100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.if.ufrgs.br/historia/top10.html#_blank
http://www.comciencia.br/comciencia/handler.php?section=8&edicao=58&id=740#_blank
http://www.fsc.ufsc.br/~tati/disciplinas/fsc5163/20071/fsc5163-teoria-cinetica-gases-20071.pdf#_blank
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• HG 304 – Teoria do Conhecimento I  

1/semestre/2010 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir aspectos centrais da teoria epistemológica 

de David Hume, com a leitura de porções de A Treatise of Human Nature e An Enquiry 

concerning Human Understanding. Serão também estudados alguns capítulos do livro de 

Bertrand Russell The Problems of Philosophy. O curso não pressupõe conhecimentos 

aprofundados de filosofia, mas assume uma cultura geral razoável, tempo e capacidade de ler 

e compreender textos acadêmicos. Aulas pressuporão a leitura prévia dos textos a serem 

discutidos, que deverão, além disso, ser trazidos às aulas pelos alunos. 

Bibliografia básica:  

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

–––. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp (ed.), 

Oxford: Oxford University Press, 1999.  

RUSSELL, B. The Problems of Philosophy. Oxford, Oxford University Press, 

1983. 

• HG 891 E - Estudo Dirigido  

2/semestre/2011 – 4 créditos  

Ementa: Estudo dos fundamentos da teoria moral de Hume 

• HG 304 – Teoria do Conhecimento I  

1/semestre/2012 – 4 créditos 

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir aspectos centrais da teoria epistemológica 

de John Locke, conforme exposta no An Essay concerning Human Understanding. 

Bibliografia básica: 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an Introduction, 

Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon Press, 1975. 
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Apêndice 3.1.2 – Disciplinas de pós-graduação  

(Todas estas disciplinas tiveram carga horária de 4 horas semanais de aulas teóricas, 
embora as contagens de crédito tenham variado, devido à alteração formal de critérios da 
Diretoria Acadêmica.) 

• HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I 

1semestre/2005  

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir detalhadamente os principais conceitos e 

argumentos envolvidos na controvérsia acerca do realismo científico. Especial ênfase será 

dada no exame das conexões dessa controvérsia com questões epistemológicas mais amplas, 

assim como à sua inserção no panorama histórico da ciência e filosofia modernas e 

contemporâneas. (O curso não pressupõe conhecimentos científicos especializados, mas o 

conhecimento da língua inglesa é indispensável, visto que nela está lavrada toda a 

bibliografia do curso.)  

Bibliografia: 

CHIBENI, S. S.  Implicações filosóficas da microfísica. Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência, Série 3, 2 (2): 141-64, 1992. 

––––. Descartes e o realismo científico.  Reflexão, n. 57, pp. 35-53, 1993. 

––––. A inferência abdutiva e o realismo científico. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, Série 3, 6 (1): 45-73, 1996. 

––––. Aspectos da Descrição Física da Realidade. CLE, Unicamp, 1997a. 

––––. Realismo científico empirista? Principia, 1 (2): 255-69, 1997b. 

CHURCHLAND, P.M. & HOOKER, C.A. (eds.)  Images of Science. Chicago, 

University of Chicago Press, 1985. 

CUSHING, J. T., DELANEY, C.F. & GUTTING, G. M. (eds.)  Science and Reality. 

Recent Work in the Philosophy of Science. Essays in Honor of Ernan McMullin. 

Notre Dame, Indiana, University of Notre Dame Press, 1984. 

ELLIS, B.  What Science Aims to Do. In: CHURCHLAND & HOOKER 1985, pp. 

48-74. 

ENNIS, R. H. “Enumerative induction and best explanation” (Comments and 

criticism). The Journal of Philosophy, 65 (18): 523-29, 1968. 
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FINE, A.  The Natural Ontological Attitude. In: LEPLIN 1984, pp. 83-107. (reimpresso 

em FINE 1986, cap. 7.) 

––––.  The Shaky  Game. Einstein, Realism and the Quantum Theory. Chicago and 

London, University of Chicago Press, 1986. (Caps. 6 a 9.) 

HARMAN, G. Inference to the best explanation. The Philosophical Review, 74 (1): 

88-95, 1965. 

––––. Enumerative induction as inference to the best explanation. The Journal of 

Philosophy, 65 (18): 529-33, 1968. 

HOOKER, C.A. Surface Dazzle, Ghostly Depths: An Exposition and Critical 

Evaluation of van Fraassen’s Vindication of Empiricism against Realism. In: 

CHURCHLAND & HOOKER 1985, pp. 153-196. 

LAUDAN, L.  A Confutation of Convergent Realism. In: LEPLIN 1984, pp. 218-250. 

(a) 

––––. Explaining the Success of Science: Beyond Epistemic Realism and Relativism. 

In: CUSHING et al. 1984, pp. 83-105. (b). 

LEPLIN, J. (ed.) Scientific Realism. Berkeley and Los Angeles, University of 

California Press, 1984. 

LOPARIC, Z.  Andreas Osiander: Prefácio ao De Revolutionibus Orbium Coelestium de 

Copérnico. (Inclui tradução do Prefácio.)  Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, 1: 44-6l, 1980. 

MAXWELL, G.  The Ontological Status of Theoretical Entities. In: Feigl, H. & 

Maxwell, G. (eds.) Scientific Explanation, Space and Time. (M.S.P.S. vol. III.) 

Minneapolis, University of Minnessota Press, 1962. Pp. 3-27. 

MUSGRAVE, A. Constuctive Empiricism versus Scientific Realism. The Philosophical 

Quarterly 32(128): 262-271, 1982.  

––––. Realism versus Constructive Empiricism. In: CHURCHLAND & HOOKER 

1985, pp. 197-221. 

NAGEL, E.  The Structure of Science. London, Routledge and Kegan Paul, 1961.  

QUINTON, A. The Nature of Things. London, Routledge and Kegan Paul, 1973.  

SMART, J. J. C. Between Science and Philosophy. New York, Ramdom House, 1968. 

THAGARD, P. R. The best explanation for theory choice. The Journal of Philosophy, 

75 (2): 76-92, 1978. 
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VAN FRAASSEN, B.C. The Scientific Image. Oxford, Clarendon Press, 1980.  

––––. To Save the Phenomena. In: LEPLIN 1984, pp. 250-259. 

––––. Empiricism in the Philosophy of Science. In: CHURCHLAND & HOOKER 

1985, pp. 245-308. 

––––. The Empirical Stance. New Haven, Yale University Press, 2002.  

• HF 720 - Tópicos Especiais de História da Filosofia Moderna - I 

1semestre/2006  

Ementa: O curso desenvolve uma análise comparada das teorias epistemológicas de 

Locke e Hume. Procura-se identificar de forma precisa a influência que Hume recebeu de 

Locke, bem como situar as contribuições de ambos nos contextos filosófico e científico de 

suas épocas. 

Bibliografia básica: 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. P. H. Nidditch (ed.), 

Oxford, Clarendon Press, 1975. 

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

––––. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp (ed.), 

Oxford: Oxford University Press, 1999.  

• HF 720 – Tópicos Especiais de História da Filosofia Moderna I  

1/semestre/2006  

Ementa: O curso desenvolve uma análise comparada das teorias epistemológicas de 

Locke e Hume. Procura-se identificar de forma precisa a influência que Hume recebeu de 

Locke, bem como situar as contribuições de ambos nos contextos filosófico e científico de 

suas épocas. 

Bibliografia básica: 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. P. H. Nidditch (ed.), 

Oxford, Clarendon Press, 1975. 

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 
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––––. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp (ed.), 

Oxford: Oxford University Press, 1999.  

• HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I 

2/semestre/2008  

Ementa: O objetivo deste curso é examinar o tratamento dado a algumas das questões 

centrais da filosofia da ciência pelos principais expoentes do assim chamado “empirismo 

britânico” moderno, elegendo os trabalhos de Berkeley como fio condutor e como foco 

principal de estudo, pela relevância singular de suas contribuições nessa área. Serão 

analisadas, entre outras, as questões da primazia epistêmica do nível fenomenológico, do 

estatuto epistemológico das hipóteses, das explicações científicas, da assimilação e crítica do 

mecanicismo e dos legados cartesiano e newtoniano, etc.  

Bibliografia básica: 

BERKELEY, G. Philosophical Works (Michael R. Ayers, ed.). London, 

Everyman, 1975. Livros que merecerão particular atenção: A Treatise concerning the 

Principles of Human Knowledge e De Motu. 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with an 

Introduction, Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. Oxford, Clarendon 

Press, 1975.  

HUME, D. A Treatise of Human Nature. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.), 

Oxford: Oxford University Press, 2000. 

HUME, D. An Enquiry concerning Human Understanding. T. L. Beauchamp 

(ed.), Oxford: Oxford University Press, 1999.  

  

• HF 133 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I 

1/semestre/2010 

Ementa: O objetivo principal do curso é discutir a causalidade, do ponto de vista 

conceitual e teórico, sobre um pano de fundo de história da filosofia. Tomando como pivô a 

teoria da causalidade de Hume (que será estudada em detalhe), serão examinadas outras 

caracterizações historicamente importantes do conceito de causa e dos papéis que as relações 

causais são supostas desempenhar na epistemologia e nas ciências naturais, especialmente na 

configuração de explicações científicas. 
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Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 5 (1-2): 221-245, 1995. 
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d i v i n a . S c i e n t i a e S t u d i a , v. 1 , n . 3 , p p . 2 9 9 - 3 2 2 , 2 0 0 3 . h t t p : / /
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• JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica 

1/semestre/2010 

Ementa: O curso visa a apresentar e discutir metodicamente um conjunto de tópicos 

filosóficos relativos ao conhecimento científico, entre os quais: ciência e conhecimento 

ordinário; ciência e pseudo-ciência; predições e explicações na ciência; avaliação de teorias 

científicas; ciência e ética. 
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Hutchinson 1968. 
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• HF 033 – Filosofia da Ciência I 

2/semestre/2011 

Ementa: O curso abordará temas centrais na filosofia da ciência 

contemporânea, como a racionalidade da ciência e o realismo científico, tomando 

como eixo um estudo detalhado do conceito de explicação centífica. Procurará 

conjugar, de forma original, alguns dos textos mais representativos dos debates atuais 

sobre esse conceito com obras de alguns dos cientistas e filósofos que contribuíram 

para o desenvolvimento da ciência e filosofia modernas, a partir do século XVII. 
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Pretende-se, com essa abordagem, oferecer aos alunos tanto algumas ferramentas 

analíticas recentes como um lastro histórico capaz de fundamentar a avaliação do real 

valor epistêmico das teorias científicas. 
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LAUDAN, L. Progress and its Problems. Berkeley, University of California Press, 

1977. 

LAUDAN, L. Science and Relativism. Chicago, University of Chicago Press, 1990. 
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NEWTON-SMITH, W.H.  The Rationality of Science. London, Routledge and Kegan 

Paul, 198l. 
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• JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica 

2/semestre/2011 

Ementa: O curso abordará temas centrais na filosofia da ciência 

contemporânea, como a racionalidade da ciência e o realismo científico, tomando 

como eixo um estudo detalhado do conceito de explicação centífica. Procurará 

conjugar, de forma original, alguns dos textos mais representativos dos debates atuais 

sobre esse conceito com obras de alguns dos cientistas e filósofos que contribuíram 

para o desenvolvimento da ciência e filosofia modernas, a partir do século XVII. 

Pretende-se, com essa abordagem, oferecer aos alunos tanto algumas ferramentas 

analíticas recentes como um lastro histórico capaz de fundamentar a avaliação do real 

valor epistêmico das teorias científicas. 
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de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 279-288, 2008.) Para a minha 
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Abstract: There is a widespread belief in the literature on the foundations of 

quantum mechanics that this theory represents a serious threat to scientific realism. 

This view has effectively been held by many of the founding fathers of quantum 

mechanics, and, more recently, by several influential philosophers of science. In this 

paper I attempt to provide a general description and appraisal of the debate over the 

possible grounds of this belief. My main thesis is that quantum mechanics did indeed 

bring new elements to the discussion about scientific realism, but that, in the end, no 

direct, or insurmountable objections to scientific realism derive from the theory itself, 

not even when a series of important theoretical and experimental results against 

alternative theories in microphysics is taken into account.  

• Hume e a razão dos animais. In: Materialismo e Evolucionismo III: Evolução e acaso 

na hominização. João Carlos Kfouri Quartim de Moraes (org.). Campinas, Centro de 

Lógica, Epistemologia e História da Ciência, Unicamp, 2014, p. 119-143. ISBN 

978-85-86497-18-6. (Volume 67 da Coleção CLE, 2014, que reúne trabalhos apresentados 

no III Seminário “Materialismo e Evolucionismo: Evolução e acaso na hominização”, 

organizado na Unicamp por J. C. K. Quartim de Moraes, de 24 a 26 de outubro de 2011.).  

Resumo: Este trabalho examina duas breves e instigantes seções do Treatise of 

Human Nature e da Enquiry concerning Human Understanding, intituladas, ambas, 

“Da razão dos animais”. Nelas, Hume compara as faculdades cognitivas dos seres 

humanos e dos animais, com o objetivo de “testar” sua teoria epistemológica acerca 

da causalidade, desenvolvida nas seções precedentes dessas obras. Tal “teste” torna 

explícita a aproximação que a teoria humeana efetivamente promove dos homens 

relativamente aos animais, ao mostrar que as inferências que ambos fazem quanto a 

toda e qualquer questão de fato não observada inferências essas essenciais não 

apenas para a vida comum, mas também para as ciências – não dependem da razão, 

tal qual tradicionalmente entendida, mas de “uma espécie de instinto ou poder 

mecânico. 

• As posições de Newton, Locke e Berkeley sobre a natureza da gravitação. Scientiae 

Studia v. 11, n. 4, 2013. Texto apresentado no VII Encontro da AFHIC, Canela, RS, maio, 

2010. (Não apresentado, por motivo de força maior.) 
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Abstract: Newton’s defence, in the Principia, of the existence of a universal 

force of gravity immediately gave rise to a wave of philosophical doubts and 

objections. His own remarks on the nature of gravitation are not easily amenable to a 

consistent, uniform interpretation. This paper begins by reviewing briefly these 

remarks. Its primary objective is, however, to examine how this important scientific 

issue contributed to demarcate two main epistemological positions on the status of 

scientific hypotheses transcending immediate experience. In Newton’s time, two 

exponents of these positions were Locke and Berkeley. Intriguingly, Newton fuelled 

both the Berkeleyan, instrumentalist interpretation, and the Lockean, realist 

interpretation. On the one hand, immediately after offering the definitions of 

“quantities of centripetal forces” (Definitions VI-VIII), he warned that he was 

treating these forces “mathematically”, without pronouncing on its physical status. 

This remark lends support to Berkeley’s anti-realist interpretation of forces, as 

Berkeley himself was keen to point out. But in the General Scholium, at the end of 

the book, Newton declared that he could “explain” certain important phenomena of 

motion by the force of gravity, although he had not yet been able to explain the cause 

of this force, adding, famously, that he would “feign no hypotheses” about this issue. 

A natural, realist interpretation of this statement is that Newton believed that, from 

the phenomena, he could infer the existence of gravity, as a real, causal physical 

agent, but that he had not yet succeeded in discovering the cause of this cause. In 

discussing the shortcomings and advantages of these opposing views, we indicate 

that although the realist interpretation appears to do more justice to the actual 

development of physics after the Principia, Berkeley’s interpretation has the 

philosophical merit of representing a firmer adhesion of empiricism, a position 

valued, in one way or another, by all the parts involved in the dispute on the nature of 

gravitation. 

• Hume on unobservable entities. Revista DoisPontos, Curitiba e São Carlos, v. 15, n. 

1, p. 129-141, 2018. Read at the 8th International Principia Symposium, Florianópolis, 

12-15 August 2013.  

Abstract: Although the main trend of Hume’s analysis of perceptions and 

knowledge of matters of fact push strongly toward scepticism about unobservable 



     Memorial         Silvio Seno Chibeni !166

entities, such as those typically postulated in theories of the natural sciences, Hume 

has not only written approvingly of certain scientific theories referring to 

unobservable objects, but also introduced himself several hypotheses about 

unobservable entities and processes in his own science of man. This article aims to 

pinpoint and comment some of the main passages of the Treatise of Human Nature 

and of the Enquiry concerning Human Understanding in which Hume appears to 

take a positive stance toward unobservables.  

• Locke e a distinção entre qualidades primárias e secundárias. Publicação eletrônica 

de livros da Anpof, volume XV2: Filosofia do Renascimento e Moderna, Marcelo Carvalho 

e Vinicius Figueiredo (orgs.), ISBN 978-85-88072-15-2, pp. 529-536, 2013.  

Resumo: Embora a distinção entre qualidades primárias e qualidades 

secundárias não se deva originalmente a Locke, a maioria dos comentários sobre o 

assunto remetem a ele, desde sua época até nossos dias. É o caso também do presente 

trabalho. Após uma breve contextualização da distinção, tanto no panorama geral da 

filosofia do século XVII, como na obra do próprio Locke, argumenta-se que a usual 

restrição do foco ao famoso e importante capítulo 8 do livro II do Essay tende a 

introduzir uma distorção séria na compreensão da posição do filósofo. É que o 

objetivo geral do livro, sendo preponderantemente epistemológico, induz a pensar 

que os argumentos de Locke para a distinção também são de natureza puramente 

epistemológica, quando, na verdade diversas passagens, tanto do Essay como de 

outras obras, indicam que sua adesão a essa distinção deriva, fundamentalmente, das 

credenciais científicas daquilo que ele chamou de “hipótese corpuscular”, e que 

forma o referencial no qual quase toda a filosofia natural da época se configurava. 

Tal deslocamento do ponto de apoio da distinção, do terreno filosófico 

(epistemológico e metafísico) para o científico permite compreender, entre outras 

coisas, por que as incisivas – e, em seu contexto, corretas – críticas epistemológicas 

de Berkeley e Hume foram totalmente impotentes para barrar a adesão generalizada 

dos cientistas naturais à distinção entre os dois tipos de qualidades, até as primeiras 

décadas do século XX, quando finalmente ela deixou de encontrar apoio nas teorias 

científicas contemporâneas sobre a natureza dos corpos. É, pois, curioso que haja 

ainda um número considerável de epistemólogos e metafísicos que não aparentam 

http://www.anpof.org/portal/images/XV_Encontro_ANPOF/textos_PDF/ANPOF_XV2.pdf
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preocupação em atualizar a análise do assunto à luz do novo contexto científico. 

Como consequência, sua discussão muitas vezes deixa de ser filosoficamente 

produtiva, como exemplarmente o foi naqueles tempos passados, em que os 

principais protagonistas do debate – tanto defensores como críticos da distinção – 

sabiam bem que ele envolvia uma mistura indissociável de ciência e filosofia.  

• Hume e as bases científicas da tese de que não há acaso no mundo. Principia 16 (2): 

229–254, 2012. DOI: 10.5007/1808-1711.2012v16n2p229. (Trabalho apresentado no XIV 

Encontro da Anpof, Águas de Lindóia, 4 a 8 de outubro de 2010. GT de Filosofia da 

Ciência.) 

Abstract. Both in the Treatise of Human Nature and in the Enquiry concerning 

Human Understanding, Hume defends that “there is no chance in the world”, and 

that “what the vulgar call chance is nothing but a secret and conceal’d cause”. This 

view plays a crucial role in Hume’s influential analysis of free will and moral 

responsibility. It functions also as a central presupposition in his discussion of 

miracles. However, Hume himself argued convincingly that the “maxim of 

causality”, according to which “whatever begins to exist, must have a cause of 

existence” cannot be established a priori, by either intuition or demonstration. He 

concludes, then, that such “opinion must necessarily arise from observation and 

experience”. In the present article I analyse this latter statement, showing, first, what 

was Hume detailed proposal for funding the principle of causality on experience. 

Given the apparent weakness of this proposal, I then speculate on what kind of firmer 

empirical foundation could, instead, have been given, in Hume’s time, to the 

principle of causality, namely, the indirect support offered by Newtonian mechanics. 

Finally, I show how this theoretical link between experience and the principle, and 

also Hume’s straightforward, inductive argument, were undermined by the inception 

of quantum physics, at the beginning of the 20th century. 

• Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural. Scientiae Studia, v. 8, n. 3, p. 

389-419, 2010. (Versão impressa ISSN 1678-3166). 

Abstract: The issue of the epistemological status of hypotheses postulating 

unobservable entities became prominent with the advent of modern science, in the 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/1808-1711.2012v16n2p229
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662010000300005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662010000300005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
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17th century. The basic reason is that such entities were widely employed by the new 

scientific theories in the explanation and prediction of natural phenomena, whereas 

empiricist epistemology, which at that time became very popular among philosophers 

and scientists, formed a clearly inhospitable background for unobservable elements 

in general. This paper examines the stands adopted, and the proposals made on this 

topic by George Berkeley, one of the most important critics of the philosophical 

foundations of natural science. It is shown that in the Principles of Human 

Knowledge he put forward a new notion of scientific explanation, according to which 

science could dispense with any hypotheses about unobservable entities whatsoever. 

A decade later, in De Motu, Berkeley modified his philosophical system in order to 

accommodate Newtonian mechanics, which he considered “the best key” to natural 

science, by advocating an instrumentalist interpretation of the hypotheses on the 

existence of forces, which are of central importance in that theory. Finally, Berkeley’s 

last book, Siris, is to a large measure dedicated to the discussion of a series of 

hypotheses about unobservable fluids, some of which Berkeley apparently defended 

as literal descriptions of unobservable layers of reality. In the last section of the paper 

an effort is made to show that this new position is not altogether incompatible with 

the main tenets of Berkeley’s epistemology and metaphysics. 

• Apresentação - Número temático dos Cadernos de História e Filosofia da Ciência 

dedicado a Berkeley, editado por Silvio S. Chibeni e Fátima R. R. Évora. Cadernos de 

História e Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 279-288, 2008.  Clique aqui para baixar a 

Apresentação. 

• Berkeley: Uma física sem causas eficientes. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, Série 3, 18 (2): 357-390, 2008.  

Abstract: The thesis that there are no efficient causes in the physical world is a 

central element in Berkeley’s philosophy. In this article it is shown, initially, how 

Berkeley derives this thesis from his idealistic conception of body and from the 

epistemic transparency of ideas. The implications of the thesis to several classical 

issues in the philosophy of science are then examined: the conception of natural laws, 

their predictive and explanatory roles, the epistemological status of scientific 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/apresentacao-berkeley.pdf
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hypotheses, the debate between strict mechanism and the Newtonian view of 

mechanics, etc. In each case, it is shown how Berkeley’s specific positions are part 

and parcel of his general project of rendering the natural sciences “more easy and 

useful”, through the adhesion to a strictly empiricist framework. It is stressed, finally, 

that Berkeley distinguished with utmost care and consistency the domains of natural 

science and metaphysics, so that his well-known metaphysical theses effectively 

played no direct role in his philosophy of science. Some striking parallels between 

the Berkeleyan theses and certain empiricist, anti-realist positions in contemporary 

philosophy of science are briefly pointed out throughout the paper. 

• Explanations in microphysics: A response to van Fraassen’s argument. Principia, 

12(1): 2008, pp. 49–71. 

Abstract: The aim of this article is to offer a rejoinder to an argument against 

scientific realism put forward by van Fraassen, based on theoretical considerations 

regarding microphysics. At a certain stage of his general attack to scientific realism, 

van Fraassen argues, in contrast to what realists typically hold, that empirical 

regularities should sometimes be regarded as “brute facts”, which do not ask for 

explanation in terms of deeper, unobservable mechanisms. The argument from 

microphysics formulated by van Fraassen is based on the claim that in microphysics 

the demand for explanation leads to a demand for the so-called hidden-variable 

theories, which “runs contrary to at least one major school of thought in twentieth-

century physics”. It is shown here that this argument does not represent an 

insurmountable obstacle to scientific realism, not even when a series of important 

theoretical and experimental results against hidden-variable theories — and not 

merely a conflict with a certain school of thought—is taken into account. 

• Hume e o dogma do reducionismo. Kriterion, v. 52, n. 124, p. 343-353, 2011.  

(Trabalho apresentado no Encontro da ANPOF de 2006. GT de Filosofia da Ciência.) 

Abstract: This work examines the charge made by Quine on Hume, that he 

adopted the “dogma” of “radical reductionism”, in its “naïve” and “intolerably 

restrictive version”, involving “an impossible term-by-term empiricism”. It is argued 

that Hume’s theory of knowledge does not seem to justify this serious imputation. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/1808-1711.2008v12n1p49
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/1808-1711.2008v12n1p49
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-512X2011000200006&lng=en&nrm=iso
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Furthermore, it is indicated that Hume not only did not adopt these problematic 

epistemological theses, but also, on the contrary, effectively anticipated some of the 

philosophical positions usually attributed to Quine, such as epistemological holism 

and naturalism. 

• As inferências causais na teoria epistemológica de Hume. In: Filosofia e História da 

Ciência no Cone Sul. Seleção de Trabalhos do 5º Encontro da AFHIC. Roberto de Andrade 

Martins, Cibelle Celestino Silva, Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira e Lilian Al-Chueyr 

Pereira Martins (eds.). Campinas, Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone 

Sul (AFHIC), 2008. Pp. 423-430. (Apresentado no V Encontro de Filosofia e História da 

Ciência da AFHIC, 2006.) 

  Resumo: Embora as inferências causais sejam o elemento mais importante da 

teoria humeana acerca do conhecimento, é um tópico virtualmente ausente das 

discussões epistemológicas contemporâneas. Isso requer uma explicação, em vista do 

amplo reconhecimento da importância das contribuições de Hume para a 

epistemologia. O objetivo destas notas é o de fazer uma revisão breve da análise 

humeana desse tipo de inferência, para mostrar que a ausência do tópico das 

inferências causais humeanas no debate epistemológico atual deve-se, entre outras, às 

seguintes razões: 1) O caráter revolucionário da solução humeana do problema da 

natureza das inferências causais, que levou a uma interpretação cética de aceitação 

quase generalizada, até bem recentemente. 2) O intenso combate da noção de causa 

pelos positivistas lógicos e seus precursores mais diretos, como Bertrand Russell. 3) 

A suposição errônea de que o problema epistemológico central tratado por Hume era 

o problema da indução; as inferências causais de Hume nada seriam senão 

inferências indutivas, de modo que o que se acreditava aproveitável na teoria 

humeana estaria englobado na discussão deste último problema. 

  

• Remarks on the scientific exploration of “anomalous” psychiatric phenomena. (Em 

colaboração com Alexander Moreira-Almeida.) Revista de Psiquiatria Clínica (Journal of 

Clinical Psychiatry) - ISSN: 0101-6083), 34, supl. 1, pp. 6-13, 2007. Texto bilíngue - 

versão portuguesa: Investigando o desconhecido: filosofia da ciência e investigação de 

fenômenos “anômalos” na psiquiatria. Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1, pp. 8-16, 2007.  
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Abstract: Scientific research on controversial subjects, such as spirituality-and-

health, raises several issues about scientific activity that should be properly clarified 

for an adequate conduction of the investigations. This article aims to highlight some 

topics of philosophy of science that can be useful in the exploration of unknown, or 

poorly known, aspects of reality. We begin by reviewing briefly the concepts of 

paradigm, normal science and scientific revolution, introduced by Thomas Kuhn, and 

by drawing the distinction between phenomenological and explanatory scientific 

theories. We enumerate and discuss, then, a set of criteria for evaluating scientific 

hypotheses: empirical adequacy, falseability, predictive accuracy, broadness of scope, 

simplicity, theoretical integration, theoretical ordering, and capacity to predict new 

kinds of phenomena. We conclude by presenting some general epistemological 

suggestions for the scientific exploration of new fields: willingness to take 

experimental findings seriously, even when they do not fit into the current paradigm; 

search for a theory capable of guiding investigation; avoiding both the dogmatic 

rejection and the hasty acceptance of new hypotheses; and, in theory evaluation, care 

in not attributing undue value to the context in what the theory was first conceived, 

or to the authority of the persons who profess or reject it. 

• Locke e o materialismo. In: Moraes, J. Q. K. (org.), Materialismo e Evolucionismo. 

Coleção CLE, v. 47, p. 163-192, 2007. (Trabalho apresentado no Seminário “Materialismo 

e evolucionismo. Epistemologia e história dos conceitos”. Centro de Lógica, Epistemologia 

e História da Ciência, Unicamp, 6 e 7 de junho de 2006.) 

Resumo: Neste trabalho analisa-se a posição de Locke quanto ao materialismo. 

Explicitam-se, inicialmente, as implicações de sua teoria epistemológica para a 

questão geral do conhecimento de substâncias. Segundo essa teoria, nenhuma tese 

sobre a natureza última das substâncias particulares pode ser provada, visto que, 

entre outras razões, sequer podemos formar uma idéia clara de substância em geral. 

Defende-se que tal perspectiva não deve ser confundida com um ceticismo total 

acerca de tópicos metafísicos, tendo descortinado interessantes horizontes de 

investigação, tanto no estudo do ser humano, como no âmbito das ciências naturais. 

Foi assim que o próprio Locke, ao contrário de alguns filósofos empiristas 

posteriores, não dispensou completamente a noção de substância, nem deixou de 
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especular sobre a natureza do ser humano e dos objetos materiais. No entanto, 

procurou cuidadosamente situar tais questões no plano das hipóteses, examinando o 

materialismo ao lado de hipóteses rivais. Apesar desse cuidado, a posição de Locke 

foi imediatamente confundida com o materialismo, em virtude, entre outros fatores, 

de sua famosa concessão de que a hipótese materialista não pode ser provada 

falsa.Tal concessão lhe valeu duras críticas da ortodoxia religiosa antes mesmo de 

sua morte, e lhe granjeou simpatizantes (não pretendidos) algum tempo depois dela. 

As seções finais deste artigo apresentam comentários gerais acerca das teses de 

Locke e de alguns contemporâneos seus sobre a natureza da matéria – enfeixadas sob 

a denominação de corpuscularismo –, teses essas que tiveram enorme influência 

sobre o desenvolvimento da ciência moderna, só vindo a ser abandonadas pela física 

do século XX. 

• Afirmando o consequente: Uma defesa do realismo científico (?!). Scientiae Studia 4 

(2): 221-249, 2006. 

Resumo: Neste artigo examina-se a afirmação de Larry Laudan de que “desde a 

Antiguidade críticos do realismo epistêmico basearam seu ceticismo numa convicção 

profunda de que a falácia da afirmação do consequente é de fato falaciosa”. Tal 

afirmação é confrontada com o “argumento do milagre”, formulado por Hilary 

Putnam, que desempenha papel central na defesa do realismo científico. Embora esse 

argumento apresente uma estrutura lógica semelhante à da referida falácia, procurara-

se mostrar que nas circunstâncias especiais em que é empregado captura uma 

intuição epistemológica legítima e relevante para a ciência. Avalia-se, ao longo da 

análise, uma série de interpretações e críticas ao argumento por parte de anti-

realistas, indicando-se sob que aspectos elas são insatisfatórias, ou podem ser 

rebatidas. 

• Hume e as crenças causais. In: Ahumada, J., Pantalone, M. e Rodríguez, V. (eds.), 

Epistemología e Historia de la Ciencia, vol. 12. (Selección de trabajos de las XVI 

Jornadas.) Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 143-149 (ISBN 

950-33-0577-2). Texto apresentado nas XVI Jornadas de Epistemología e Historia de la 

Ciencia da Universidade de Córdoba, Argentina (2005). 
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Abstract: It is often assumed by epistemologists that belief is a necessary, 

although not a sufficient, condition for knowledge. The main goal of this article is to 

underscore that Hume does not share this view, treating knowledge and belief as 

belonging to different, and largely independent epistemic realms. It is suggested that 

this approach – which can in fact be traced back to Locke – lends support to a 

naturalistic interpretation of Hume’s theory of knowledge, as originally proposed by 

Norman Kemp Smith in the 20th century. Some important aspects of Hume’s analysis 

of the notion of belief are discussed, with special attention to causal belief. 

• Locke on the epistemological status of scientific laws. Principia, 9 (1-2): 19-41, 

2005. (Read at the IV Principia Symposium, 2005.) 

 Abstract: This article aims to defend Locke against Quine’s charge, made in 

his famous “two dogmas” paper, that Locke’s theory of knowledge is badly flawed, 

not only for assuming the dogmas, but also for adopting an “intolerably restrictive” 

version of one of them, the dogma of reductionism. According to Quine, Locke 

maintained that the empirical reduction of propositions should proceed on a “term-

by-term” (or idea-by-idea) basis. Quine deems such a reduction “impossible”, and 

claims that later empiricists have managed to do without it. Quine recounts the 

historical process of evolution of empiricism, whereby the vehicle of meaning and 

empirical contents was first displaced from the term to the proposition, and then from 

the proposition to whole scientific theories, or even to the whole of science. It is 

shown here that in his analysis of the epistemological status of scientific laws Locke 

went far beyond the narrow idea-empiricism with which he began his 

epistemological theory in the Essay. This was done in three stages. First, in order to 

escape idealism, he introduced the notion of “Sensitive Knowledge [...] of the 

particular Existence of finite Beings without us”, which, whatever its exact nature, 

certainly does not reduce to the “perception of the Agreement or Disagreement of 

two Ideas” – Locke’s initial definition of knowledge, compatible with Quine’s 

interpretation. Secondly, after showing in great detail that we can have virtually no a 

priori knowledge – that is, knowledge resulting from the perception of the agreement 

or disagreement of ideas – of universal, instructive truths about substances, Locke 

extended the notion of “sensitive knowledge” to cover particular propositions of 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/14542
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/article/view/14542
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“coexistence” in substances. Locke proposed, then, that when such propositions are 

generalized, they must be downgraded to the epistemic category of “probability”. 

This case covers the important class of scientific propositions now called 

phenomenological laws. Finally, acknowledging the essential presence of 

hypothetical, non-phenomenological laws in science, Locke sought to analyse their 

epistemic credentials. In an original, if brief, analysis of the subject, Locke 

anticipated much of the contemporary views on the role and nature of scientific 

hypotheses, including, remarkably, a mild version of the epistemological holism 

championed by Quine.  

  

•  Certezas e incertezas sobre as relações de Heisenberg. Revista Brasileira de Ensino 

de Física, 27 (2): 181-192, 2005.  

Abstract: This article offers a conceptual analysis of the famous Heisenberg 

relations, usually referred to as “the uncertainty principle”. After a brief historical 

introduction, it is pointed out that the relations can be interpreted in three entirely 

different ways. It is shown in some detail how each interpretation derives from a 

distinct basis, and leads to distinct physical and philosophical consequences. 

  

Apêndice 3.2.4 – Textos não publicados, apresentados oralmente 

• A kind of “mental geography”: Remarks on Hume’s science of human nature. (Texto 

apresentado no III Colóquio Hume, Grupo Hume, Departamento de Filosofia, UFMG. Belo 

Horizonte, 28 a 31 de agosto de 2007.) 

Abstract: Most of Hume’s philosophy hinges on the project of founding a new 

“science of human nature”, mirrored in the successful “experimental method of 

reasoning” introduced in natural philosophy by Galileo, Newton and their 

contemporaries. In this essay I make some remarks on this project, with a view to 

elucidating its nature and exploring its potential fertility in the study of the human 

mind. I begin by showing that Hume carefully demarcates the domain in which the 

new method is applicable, namely, the domain of unobserved matters of fact. I argue 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v27_181.pdf
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v27_181.pdf
http://www.unicamp.br/~chibeni/public/mentalgeography.pdf
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that, given his conclusions about the narrow limits of the traditional, a priori 

philosophical method, naturalism is Hume’s favoured instrument for advancing 

research in this domain. Then, I draw attention to the epistemic priority that Hume 

ascribes to the phenomenological level, both in the natural sciences and in his science 

of man. I argue that he had good reasons not only for making this choice, but also for 

holding that the phenomena that should form the basis of a naturalistic theory of 

mind are the specifically mental phenomena. This is in sharp contrast with the typical 

forms of epistemological naturalism prevalent in our days, which seek to found the 

science of mind either on a behaviouristic basis, or on a theoretical study of 

neurological processes. In the final section of the article, I consider briefly one of the 

most difficult questions raised by the adoption of a naturalistic approach in 

epistemology: whether naturalism leaves room to epistemic norms. More specifically, 

I defend the view that the Humean version of naturalism is compatible with a 

moderate form of normativity in epistemology. 

• Berkeley e o realismo científico. Texto apresentado no XIII Encontro da Anpof – 

Canela 2008 – GT de Filosofia da Ciência.  

Resumo: Embora Berkeley não tenha tratado do problema do realismo 

científico tal qual caracterizado atualmente, procuro mostrar neste trabalho que 

diversas teses e argumentos de Berkeley sobre os objetivos e métodos da ciência são 

relevantes para o debate sobre o realismo científico na literatura contemporânea. A 

partir da recapitulação de alguns aspectos importantes da visão berkeleyana de 

ciência, entre os quais a adoção de um empirismo estrito no âmbito da filosofia 

natural, dedico-me a examinar, em especial, a resposta dada por Berkeley à décima 

primeira objeção ao seu sistema filosófico, na lista apresentada nos Principles of 

Human Knowledge. Noto que essa resposta é que o leva, pela primeira vez, a 

formular uma concepção nomológico-dedutiva da explicação científica. Mostro, 

depois, que a resposta de Berkeley apresenta, quanto a outro aspecto, semelhança 

formal com um dos principais argumentos a favor do realismo científico. Passo, em 

seguida, a analisar a posição de Berkeley quanto às hipóteses da ciência que, se 

tomadas literalmente, referem-se a entes inobserváveis, indicando que Berkeley 

http://www.unicamp.br/~chibeni/public/berkeley-realismo.pdf
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adotou uma interpretação instrumentalista a seu respeito. Por fim, faço uma breve 

comparação do anti-realismo científico berkeleyano com a mais influente posição 

anti-realista de nossos dias, o empirismo construtivo de Bas van Fraassen. 
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