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Relação de publicações posteriores ao doutoramento 

* Apresentadas em três blocos, segundo uma divisão temática aproximada – ver parágrafos iniciais 
dos Comentários, a seguir.  
** As datas dos textos correspondem aos anos de publicação ou, no caso dos artigos aceitos para 
publicação ou em elaboração, ao ano em que foi concluída a última versão. Para detalhes, ver o 
Memorial anexo. 
 
I. 

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

2. Contextualism in microphysics. 1995. 

3. Aspectos da Descrição Física da Realidade. Livro, 1997. 

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

5. Le réalisme scientifique face à la microphysique. 1999.  

6. Indeterminacy, EPR and Bell. 2001.  

7. Holism in microphysics. 2002. 

8. Ontic vagueness in microphysics. 2003. 

9. What is ontic vagueness? 2003.  

10. A logico-conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen argument. 2003. 

II. 

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

12. Realismo científico empirista? 1997.  

13. Locke e o problema da indução. 2001.  

14. Russell e a noção de causa. 2002.  

15. A Humean analysis of scientific realism. 2003. 

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

17. Quinton’s neglected argument for scientific realism. 2003. 

III. 

18. On the scientific status of homeopathy. 2001.  

19. Hahnemann and the explanation of the homeopathic phenomena. 2001-2.  

20. A homeopatia como ciência: Uma análise filosófica. 2002. 

21. Empirismo na história da ciência médica: Samuel Hahnemann e Claude Bernard. 
2003. 
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Apresentação do conjunto de publicações  

após o doutoramento 

 

Os presentes comentários têm por objetivo único indicar brevemente as motivações e 

linhas de desenvolvimento de minhas pesquisas nos últimos dez anos. Não podem, 

naturalmente, descer aos detalhes das posições e argumentos apresentados nos próprios 

artigos, que deverão ser consultados para uma compreensão mais adequada do que aqui 

exporei. 

Inicio com algumas observações sobre a ordenação do material deste volume. Na 

página precedente, ensaiei uma divisão em três blocos, aos quais propositalmente não 

atribuí nomes. Como se verá por estes comentários e pela análise dos textos, a divisão 

proposta não apresenta contornos nítidos. Para traçá-la, orientei-me por um dentre vários 

recortes possíveis. No bloco I, estão trabalhos que exploram questões relativas à filosofia 

da física. No bloco II as temáticas dominantes são o realismo científico e/ou outros tópicos 

epistemológicos da história da filosofia, como por exemplo a causalidade e o método de 

hipóteses. Por fim, o último bloco reúne trabalhos que examinam certas controvérsias 

epistemológicas no âmbito da filosofia da medicina.  

Notar-se-á uma série de intercruzamentos importantes entre os blocos. A maioria dos 

trabalhos do primeiro deles, por exemplo, também teve como objetivo explorar certos 

aspectos do debate acerca do realismo científico. Textos do último bloco igualmente 

tangenciam, em outra área, temas referentes ao realismo. Por outro lado, as dimensões 

históricas desse e de outros debates epistemológicos estão marcadas não apenas nos textos 

do bloco II, mas também do último e mesmo do primeiro, em alguns casos. Percebe-se aqui 

uma peculiaridade da abordagem filosófica que venho favorecendo, para a qual chamo a 

atenção no item IV do Memorial, qual seja o enriquecimento da análise filosófica com o 

retorno a autores clássicos da história da filosofia moderna e contemporânea.  
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Se um traço comum puder ser encontrado em todos os textos, é a preocupação com a 

questão geral na natureza do conhecimento científico. Talvez se perceba nisso um reflexo 

de minha formação científica inicial. Acredito que, não só para mim, mas também de um 

modo geral a ciência constitua fonte inspiradora perene de questões filosóficas.  

 

– I – 

 

Contrariamente às minhas expectativas iniciais, minha tese de doutorado acabou 

sendo publicada (Texto 3). 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 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, 

naturalmente, nos motes centrais da obra, as 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 

esse começo 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 
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filosófica. Aceitei correr esse risco, que continua pairando sobre mim mesmo quando, 

talvez, já se notem tênues sinais de declínio no pensamento ortodoxo na microfísica, e de 

desencanto com relação à crítica de van Fraassen e outros autores anti-realistas 

contemporâneos.  

Reproduzindo parcialmente palavras que escrevi à guisa de prefácio ao meu livro, 

noto que seu conteúdo 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 

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 

(especialmente nos textos do bloco II). 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 



Apresentação do conjunto da produção acadêmica – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

6 

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 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 do argumento de Einstein, Podolsky e Rosen e de sua 

variante mais forte. Esse texto, que permaneceu não publicado, foi recentemente retomado. 

Com certas revisões e atualização bibliográfica, foi apresentado em um colóquio realizado 

no Instituto de Estudos Avançados da USP em homenagem ao Prof. Michel Paty, fundador 

e, à época, Diretor da Equipe. Deverá sair nos anais do colóquio, com o título “A logico-

conceptual analysis of the Einstein-Podolsky-Rosen argument” (Texto 10). 

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” 

(Texto 2), de caráter bastante técnico, ainda não foi encaminhado para publicação. 

No capítulo 5 abordo as desigualdades de Bell e os teoremas “quase-algébricos”, que 

exibem, respectivamente, dificuldades empíricas e de consistência formal envolvendo as 
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teorias de variáveis ocultas locais. O 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” (Texto 1). 

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 pode 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 (através da interpretação realista da própria mecânica 

quântica ou 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 

aperfeiçoado no terceiro e último dos textos elaborados durante minha permanência na 

Equipe REHSEIS, tendo sido posteriormente publicado na Revue Philosophique de 

Louvain, com o título “Le réalisme scientifique face à la microphysique” (Texto 5). 

Os demais artigos do primeiro bloco não resultaram, como os precedentes, da 

retomada de capítulos ou seções da tese, embora estejam, em sua maioria, associados à 
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temática da microfísica. “Indeterminacy, EPR and Bell” ( Texto 6) originou-se de minha 

profunda insatisfação com um artigo publicado em 1998 no European Journal of Physics,  

que tratava dos temas mencionados no título de minha réplica. Escrever esse artigo foi, para 

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

padrões (de esboçar e revisar os textos inúmeras vezes, deixando-os amadurecer 

longamente). Segundo, porque houve um debate vigoroso com um parecerista e com o 

editor. Depois, porque recebi vários comentários interessantes de pessoas que, em diversos 

países, leram o trabalho. 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. (Minha publicação anterior 

nessa língua, mencionada no Memorial, foi gentilmente revista pelo saudoso colega 

Michael Wrigley que, à época, já me havia incentivado a prosseguir.) Desde então, 

conscientizei-me da importância de tentar publicar numa língua entendida pela comunidade 

internacional, e em veículos de maior circulação, embora isso represente, evidentemente, 

um desafio bastante grande para qualquer autor. Ao lado da irritação que por vezes 

provocam, os pareceres contrários costumam ensinar bastante. 

Prosseguindo nessa linha, elaborei também, pouco tempo depois, o artigo “Holism in 

microphysics” (Texto 7), 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 energicamente (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 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, freqüentemente associadas a perspectivas místicas pela 
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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 está agora aguardando a vez numa longa fila. 

Em duas palestras a que assisti nos anos recentes, 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 revista, intitulada “Ontic vagueness in microphysics” 

(Texto 8) foi, pouco tempo depois, aceita por Sorites, um periódico eletrônico internacional 

indexado. 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 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 
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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” (Texto 9), tendo-o apresentado 

recentemente em um simpósio internacional. Tão logo o tempo me permita, pretendo 

retomá-lo, aproveitando as críticas que me foram feitas, para tentar uma nova publicação. 

Além desse texto, tenho ainda em elaboração um artigo conjunto com o Prof. Colyvan 

(agora em Queensland), em que pretendemos fundir algumas de nossas idéias sobre o 

assunto. Tal como posso presentemente julgar, parece-me que essa área de investigação irá 

absorver parte expressiva de minha atenção nos próximos anos, já que se mostra tão fértil 

de desdobramentos variados nos campos da filosofia e dos fundamentos da física. 

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” (Texto 4). Esse teve uma origem diferente de todos os demais. 

Começou como notas de aula dos primeiros cursos de epistemologia da física que ministrei 

(ver Memorial). 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, neste caso em um periódico 

indexado de boa circulação na comunidade brasileira de físicos 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, com 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 
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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 foi delineando a partir da segunda metade 

do século XX. 

 

– II – 

 

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” (Texto 11), que saiu nos Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Depois de 

procurar esclarecer alguns conceitos centrais do 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 num texto 

anterior, “Descartes e o realismo científico”, publicado na mesma época em que apresentei 
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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. 

O recente 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” (Texto 17), presentemente em exame 

por um periódico especializado. 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 



Apresentação do conjunto da produção acadêmica – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13 

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” (Texto 15). 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 anos, num período em que boa parte 

de meus interesses voltou-se ao exame da obra epistemológica de Hume. Outro artigo 

ligado a esse mesmo projeto, e com uma história semelhante, é “Hume on the principles of 

natural philosophy” (Texto 16). Num certo sentido, essa vertente que procura integrar a 

filosofia da ciência a estudos de história da filosofia (ver Memorial, item IV) inclui também 

os demais textos do bloco II, e mesmo alguns do bloco III, como espero que fique claro na 

seqüência destes comentários, e 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?” (Texto 

12). 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 conseqüência 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 investiguem as 

relações de dependência entre empirismo e (anti-)realismo. Mas isso tem de ser feito de 
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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, 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. Seu 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 conseqüências, 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 explicativo. Isso teria o mérito adicional de acomodar um ponto 

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

Dessas observações percebe-se 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” (Texto 15) foi uma primeira exploração mais extensa do assunto, 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 
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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 enorme influência que 

a análise humeana do conhecimento exerceu em toda a história subseqüente 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 pelo próprio 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 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 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” (Texto 16) alguns desses aspectos 

são reforçados, ao longo de um estudo específico da noção de princípios em Hume. Procuro 
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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, tende-se 

ignorar os princípios inobserváveis, ou manter 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 flexível 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” (Texto 13) não versa especificamente 

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 
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expressão do problema que mais tarde viria a ser chamado de “problema da indução”. É 

inegável, embora pouco notado, que Hume aproveitou plenamente 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 

interessa 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 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. 
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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 contemporâneas.  

O artigo “Russell e a noção de causa” (Texto 14) dá um salto no tempo, mas seu 

conteúdo possui interseções importantes com vários dos 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 seqüência 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 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 
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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. 

 

– III – 

 

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 (ver Memorial), 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 teses 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 
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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 aquilo que se vê na história real das 

ciências maduras, e que vem sendo 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 muito 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 potencialmente 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. 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 
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algo ali a ser explorado, embora evidentemente me faltasse então tempo e preparo 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 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 de divulgação filosófica e científica para 

um público geral. (Como se notará pelo exame do Memorial, a partir de então em diversas 

outras ocasiões fui convidado para dar palestras e seminários a audiências não filosóficas. 

A julgar por minha experiência, o interesse de cientistas e acadêmicos em geral por temas 

que já saíram do foco da atenção dos filósofos, como o problema da demarcação, continua 

bastante intenso.) 

Preparei para esse seminário um texto de apoio de cerca de cem páginas, dividido em 

duas grandes 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. Relendo hoje o índice desse quase-livro, percebo com certa 

surpresa que ele continha os germens de vários outros textos que iria desenvolver mais 

tarde: diversas notas de aulas e textos de divulgação (que se encontram na seção de Textos 

Didáticos de meu site: www.unicamp.br/~chibeni), seções introdutórias de alguns dos 

textos de filosofia da física e, naturalmente, os quatro textos que formam o bloco III do 

presente conjunto de artigos.  

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 eventual 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 
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anais com o título “A questão da cientificidade da homeopatia” (30 páginas, em espaço 

simples).  A palestra e o texto contribuíram para aumentar minhas relações no círculo de 

profissionais da área médica no Brasil e Argentina, principalmente. Como se notará pelo 

Memorial, 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.  

Num lance ousado, resolvi enviar o primeiro deles, “On the scientific status of 

homeopathy” (Texto 18) 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 (Texto 6), 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 não-filósofos) a distinção entre dois tipos de 

teoria 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 evitarem-se confusões na apreciação da legitimidade 

científica da homeopatia. Indico, ademais, que Hahnemann compreendeu de forma clara 

esse ponto, e defendeu a primazia epistêmica, a autonomia científica e a suficiência prática 

da teoria fenomenológica, relativamente à teoria explicativa. Apresento depois brevemente 

(e sempre para não-filósofos) um panorama da discussão filosófica geral acerca do critério 
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de demarcação. Isolo, 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 e ser, na verdade, 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 freqüentes tentativas de explicar os fenômenos homeopáticos recorrendo à física 

contemporânea. 

Uma vez pronto o texto, intitulado “Hahnemann and the explanation of the 

homeopathic phenomena” (Texto 19), deliberei enviá-lo a outro periódico conceituado, o 

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 de 

2001-2, que contém, aliás, interessante análise complementar à minha, sobre da 

interpretação dos escritos de Hahnemann acerca do 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 
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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. (Hahnemann tinha, aliás, um conhecimento bastante 

sólido de química, tendo mesmo feito contribuições originais nesse campo.)  

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 

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 
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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 III, “A homeopatia como ciência: uma análise filosófica” (Texto 20). Esse é 

essencialmente o texto revisto de uma conferência 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 pela 

Revista de Homeopatia, órgão oficial da AMHB. 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 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 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 
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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 

Antigüidade, um profundo envolvimento dos grandes filósofos com questões ligadas ao 

conhecimento médico. Essa é uma área que me fascina, mas cuja investigação detalhada 

ainda não tive a ocasião de iniciar. No caso específico de Hahnemann, parece ainda haver 

poucos trabalhos a seu respeito, no campo da história da ciência e da filosofia. Uma obra 

importante nessa área que só me chegou ao conhecimento há pouco tempo 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 hoje 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 

Temático 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 revisto, 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” 
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(Texto 21), recentemente aceito para publicação nos Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência.  

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 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. Aponto que isso parece 

estar associado ao referencial teórico em que trabalham. 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 fim, o terceiro fator a influenciar no 
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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” freqüentemente 

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 indica claramente a necessidade, bem como a fertilidade 

filosófica, de um ulterior aprofundamento das pesquisas sobre a questão.  

Tenho consciência do caráter ainda incipiente de meus estudos nessa área, frente a 

sua vastidão e à imbricação dos tópicos filosóficos, científicos e históricos que lhe dizem 

respeito. A julgar pelos progressos já realizados e por minhas presentes disposições, creio 

que a área, especialmente os aspectos ligados à história da filosofia, poderá permanecer no 

meu horizonte de investigação, ao menos como um referencial proveitoso para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre uma série de questões de que me tenho ocupado de 

forma mais sistemática desde o início de minha carreira acadêmica.  

 

♣ ♣ ♣ 


