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I. INTRODUÇÃO 

 

A obtenção do título de livre-docente, em dezembro de 2003, 

representou para mim um marco acadêmico importante, não tanto pelo 

título em si, mas principalmente pelos frutos diversificados que a 

preparação para o concurso trouxe para minha produção intelectual.  

De modo mais imediato, produzi, para os pontos do concurso, dez 

textos completos. 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 trabalhara. Passado o 

concurso, dediquei-me a aperfeiçoar alguns desses textos com vistas à sua 

submissão para publicação. Daí resultou parte dos artigos que publiquei 

desde então. 

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. Percebi, para minha 

parcial surpresa, o quanto minhas incursões anteriores por tópicos muito 

diversificados, e aparentemente díspares, podiam ser reconstruídas como 

direcionadas por algumas preferências e valores filosóficos fundamentais. 

Entre eles, eu 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 nociva 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 
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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 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 freqüência há 

cerca de duas décadas. 
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Gostaria ainda relembrar brevemente um fato mais distante no 

tempo, e que foi comentado extensamente por mim em meu Memorial de 

livre-docência (disponível em www.unicamp.br/~chibeni ). Trata-se de 

minha primeira experiência como docente do recém-criado curso de 

graduação em filosofia do Departamento de Filosofia da Unicamp. Estava, 

à época,  bastante envolvido com temas contemporâneos e técnicos ligados 

à filosofia da física, acerca dos quais desenvolvia minha tese de doutorado 

e sobre os quais já vinha lecionando no departamento. No entanto, 

deliberei, não posso agora atinar por que razão, programar a disciplina de 

“Teoria do conhecimento” em torno das contribuições de quatro grandes 

filósofos modernos – Descartes, Locke, Berkeley e Hume – para a 

compreensão das bases epistemológicas e metafísicas da então nascente 

ciência moderna. No momento, isso representou para mim um enorme 

desafio – extensivo, sem dúvida, para nossa primeira turma de alunos –, 

mas que produziu frutos valiosos para minha carreira acadêmica desde 

então. Adentrando sozinho esse território novo, e ainda sem ter plena 

consciência plena do que estava fazendo – ignorando, sobretudo, que 

estava remando contra a maré tanto em âmbito local como nacional quanto 

internacional – creio, hoje, que a empreitada valeu a pena. Pelo menos é 

gratificante e divertido, para minha índole intelectual – talvez, e cada vez 

mais, marcada pela salutar insubordinação dos primeiros grandes filósofos 

modernos – estar fora do mainstream, qualquer que ele seja. 

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 
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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). 

Tecerei, nas seções seguintes, comentários mais específicos sobre as 

principais áreas de minha atuação acadêmica. 
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II. PESQUISA 

 

1. Publicações 

 

Como tem sido usual em meu caso, as pesquisas realizadas no 

período cobriram tópicos bastante variados, e seus resultados se 

consubstanciaram em duas formas principais: artigos e apresentações orais 

para público especializado (seminários e palestras). Os artigos publicados 

ou aceitos para publicação somam 18 textos, aos quais se junta uma 

apresentação de número temático, por mim organizado, de periódico 

especializado (Cadernos de História e Filosofia da Ciência, vol. 18, n. 2, 

2008) e a orelha da tradução brasileira de Progress and Its Problems, de 

Larry Laudan, recentemente lançada pela Editora da Unesp. Dos 18 artigos, 

12 saíram ou sairão em periódicos especializados arbitrados e indexados, e 

6 como capítulos de coletâneas igualmente arbitradas. No presente 

momento, tenho mais dois artigos submetidos a periódicos de circulação 

internacional aguardando pareceres. 

(Para a lista das publicações com os respectivos resumos, ver 

Apêndice III.) 

 

 

2. Seminários e palestras 

 

Diversos dos textos a que se refere o item precedente foram 

inicialmente elaborados como base para palestras e seminários, ou, 

posteriormente à sua publicação, resultaram em convites para tais 

apresentações, o que possibilitou, em praticamente todos os casos, uma 

produtiva crítica da parte de outros especialistas. Fiz, no período, 29 
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apresentações principais, sem contar diversas aulas especiais e 

comunicações para público não-especializado. (Para uma lista completa, 

ver o Curriculum vitae anexo, também disponível em 

www.unicamp.br/~chibeni.) Dessas 29, a maioria fez 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 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. 

 

 

3. Participação em sociedades acadêmicas e organização de eventos 

 

Tenho procurado aliar, em meu enfoque de trabalho, a dedicação 

solitária aos estudos e 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 atingem uma forma minimamente 

adequada para leitura. Além disso, tenho, como registrado no item anterior, 

procurado expor tais textos em eventos que reúnem pesquisadores de 

minhas áreas de interesse.  

Em particular, a interação acadêmica dentro das associações 

filosóficas de que sou membro (ver currículo anexo, para uma lista 

completa) me tem propiciado um feedback importante não apenas no 

aperfeiçoamento de textos, mas também, de maneira mais geral, na 

conformação de minhas perspectivas intelectuais. No período, merece 
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menção especial minha filiação às associações mencionadas no item 

precedente.  

Assim foi que participei de todos 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 grupo e, creio, para a Anpof, do oferecimento de 

um mini-curso no Encontro Anpof de 2008 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. 

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. 

No âmbito do Departamento de Filosofia e do Centro de Lógica, 

Epistemologia e História da Ciência, destacaria, no período, minha 

iniciativa de organizar, também de forma pioneira no país, um evento 

acadêmico destinado exclusivamente às contribuições de George Berkeley 

para diversas áreas da ciência e da filosofia (ver 
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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 editora regular, professora Fátima R. R. Évora, 

reunindo textos apresentados no evento e submetidos ao processo ordinário 

de avaliação cega da revista. O evento e a publicação contaram com o 

apoio financeiro da Capes, Faepex-Unicamp e Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia da Unicamp. 

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 

saliente 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 envolvido 

no estudo de um leque de questões que, desde então, vêm ocupando lugar 

em minhas pesquisas e também na docência. O mesmo vale com relação ao 

segundo texto que apresentei, no seminário de 2011, “Hume e a razão dos 

animais”, aceito para publicação na coletânea dos textos do evento. Neste 

último caso, posso prever, no momento, a possibilidade de que, no futuro 

próximo, esse tema venha a ocupar parte de meus interesses de pesquisa, 
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incentivado que fui pela acolhida favorável do seminário e do texto, que fiz 

circular entre outros pesquisadores da área. 

Foi também relevante, especialmente nos anos iniciais do período a 

que se refere este Memorial, 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 faço parte, atualmente). No âmbito desses 

contatos, em 2006 tive a oportunidade de convidar, para um seminário 

particularmente concorrido, 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 

filosofia da ciência. 

Embora não se trate propriamente de uma associação acadêmica, 

quero fazer aqui uma primeira menção à interação, que se estabeleceu no 

período, com o grupo de pesquisadores que, sob a liderança dos professores 

Carlos Vogt e Marcelo Knobel, 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, e continuarei conferindo, ao programa de filosofia, minha 

participação efetiva nesse novo programa, ministrando disciplinas, 

orientando alunos e participando dos processos seletivos, levou a que fosse, 

no presente ano, incluído entre os seus professores plenos.  
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II. ENSINO 

 

1. Disciplinas ministradas 

 

1.1. Graduação  

 

Nos oito anos e meio cobertos pelo presente Memorial, estiveram 

sob minha responsabilidade 18 disciplinas de graduação, das quais 5 de 

estudo dirigido, destinadas a alunos e temas diversos. As disciplinas 

ordinárias foram oferecidas em várias siglas nas áreas de epistemologia, 

filosofia da ciência e história da filosofia, também cobrindo temas 

diversificados – notando-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. 

Seguindo uma prática que adotei desde que a utilização da Internet se 

tornou possível em minha universidade, em todos os casos, excetuando-se 

as disciplinas de estudo dirigido, o meu site acadêmico foi utilizado de 

maneira efetiva e intensa, como instrumento de apoio. Nele foram inseridas 

uma ou mais 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 teve benefícios inesperados para 

um público mais amplo que os dos alunos matriculados nas disciplinas. 
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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 I deste Memorial, e as próprias páginas das 

disciplinas podem ser consultadas on-line a qualquer momento no site 

www.unicamp.br/~chibeni . 

 

HG 304 – Teoria do Conhecimento I – 2004 

HG 402 – História da Filosofia Contemporânea – 2004  

HG 516 – Epistemologia da Física – 2005  

HG 905 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral III – 2005  

HG 891/L – Estudo Dirigido II – 2005 

HG 891/L – Estudo Dirigido II - 2006 

HG 401 – História da Filosofia Moderna I – 2006 

HG 304 – Teoria do Conhecimento – 2007 

HG 752 – Tópicos Esp. de Hist. da Filosofia Moderna IV – 2007 

HG 893 L – Estudo Dirigido III - 2007 

HG 516 – Epistemologia da Física – 2008 

HG 891 L – Estudo Dirigido I - 2008 

HG 304 – Teoria do Conhecimento I –  2009 

HG 208 – Introdução à Fil. Geral II (HG 202 – Fil. Geral II) – 2009. 

HG 613 Tópicos Esp. de Epistem. das Ciências Naturais II – 2010  

HG 304 – Teoria do Conhecimento I – 2011 

HG 891 E – Estudo Dirigido – 2011 

HG 304 – Teoria do Conhecimento I – 2012 

 

1.2 Pós-Graduação 
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No período, ofereci 9 disciplinas de pós-graduação (duas das quais 

sendo seminários de orientação), utilizando siglas variadas e com 

conteúdos que cobrem temáticas diversas, em epistemologia, história da 

filosofia e filosofia da ciência. Observações semelhantes às feitas acima a 

propósito das disciplinas de graduação aplicam-se neste caso, com as 

devidas adaptações. Destaco, como particularidade, o fato de esse elenco de 

disciplinas incluir, pela primeira vez, uma disciplina do Programa de 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (oferecida duas vezes). 

Outra particularidade é, como tipicamente tem ocorrido em meu caso, uma 

maior integração, nessas disciplinas mais avançadas, dos conteúdos 

apresentados aos alunos com a minha pesquisa corrente, com visíveis 

benefícios a ambas as partes. 

As siglas, títulos e anos das disciplinas são as fornecidas abaixo. 

Uma lista com as ementas e bibliografias básicas pode ser encontrada no 

Apêndice II deste Memorial, e os demais detalhes obtidos visitando-se as 

próprias páginas das disciplinas, em www.unicamp.br/~chibeni . 

  

HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I – 2005  

HF 720 – Tópicos Esp. de História da Filosofia Moderna I – 2006  

HF 943 C –  Seminário de Orientação em História da Filosofia 

Moderna I - 2007 

HF 949 G –  Seminário de Orientação em Empirismo Clássico e 

Contemporâneo I - 2007 

HF 085 – Tópicos Especiais de Filosofia da Ciência I –  2008 

HF 133 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral I – 2010. 

JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica – 2010. 

HF 033 – Filosofia da Ciência I – 2011. 

JC 107 – Tópicos em Metodologia Científica – 2011. 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 16 

 

 

2. Textos didáticos ou de divulgação 

 

Também seguindo uma prática que implementei desde a criação de 

meu site, produzi, no período do presente Memorial, diversos textos 

didáticos, quer para disciplinas específicas, quer de natureza mais geral, 

disponibilizando-os em seção específica do site 

(http://www.unicamp.br/~chibeni/textosdidaticosemestre/textosdidaticos.htm). 

Mais ainda do que os conteúdos específicos das páginas das disciplinas (ver 

comentário no item II.1.1), esses textos têm alcançado um público externo 

variado, facilitando alguns laços de cooperação (convites para palestras, 

aulas especiais, etc.). Dentre os textos novos ou reformulados no período, 

destacaria os seguintes.  

• Observações sobre as relações entre a ciência e a filosofia  

• Algumas observações sobre o “método científico” 

• Tipos de teorias: construtivas e fenomenológicas  

• A estrutura do conhecimento científico  

• Notas de aula de introdução à filosofia da ciência: 

1. Origens da ciência moderna  

2. Objetivos da ciência 

3. A avaliação das teorias científicas  

4. O progresso da ciência 

5. Ciência e ética  

• Notas sobre os capítulos 3 e 4 de Philosophy of Natural Science, 

de Carl Hempel  

• Notas sobre A Estrutura das Revoluções Científicas 

• Síntese de A Estrutura das Revoluções Científicas  
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• Características conceituais básicas da física clássica.   

• O surgimento da física quântica.   

• Uma breve introdução ao problema da medida em mecânica 

quântica.  

• Algumas noções sobre o formalismo quântico. 

• Notas sobre tipos de argumentos  

• Notas sobre lógica: O condicional  

• Resumo da parte III do Tratado da Natureza Humana de D. 

Hume  

• Resumo da Investigação sobre o Entendimento Humano de D. 

Hume  

• Esquemas sobre as relações filosóficas no Tratado da Natureza 

Humana e sobre a distinção relações de idéiasemestre/questões de 

fato na Investigação sobre o Entendimento Humano, de D. Hume. 

• Resumo das análises de Hume da gênese da idéia de conexão 

necessária 

 

 

3. Orientação de alunos 

 

O trabalho de orientação mais expressivo do período foi o do 

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 do corrente ano. 

Acompanhar esse 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. 
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Também está sendo para mim significativo orientar o trabalho de  

Danilo Nogueira Albergaria Pereira, aluno do já mencionado Programa de 

Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, do IEL-Labjor. Seu tema é 

a visão de ciência propagada por Carl Sagan; iniciando o trabalho em 

fevereiro de 2011, foi recentemente aprovado no exame de qualificação. 

No mesmo programa oriento ainda o mestrado de Tiago Soares, sobre a 

divulgação científica na Wikipedia. Iniciei, anteriormente, a orientação de 

outro aluno desse Programa, interrompida por razões extra-acadêmicas. O 

mesmo ocorreu no âmbito do programa de filosofia, com um estudante de 

doutorado e outro de mestrado, cujos trabalhos já haviam avançado 

consideravelmente. 

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. Assim como o doutorado acima 

referido, esta iniciação científica esteve integrada a minhas atividades de 

pesquisa no período. 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. 

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. 
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4. Participação no Projeto Redefor 

 

Em 2010, tive a satisfação de ser convidado por 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 

Unicamp. Trata-se de 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 cabe a institutos e 

faculdades específicos das três universidades estaduais paulistas, sendo que 

a área de física coube ao 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, 
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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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III. DEMAIS ATIVIDADES ACADÊMICAS  

 

1. Cargos administrativos 

 

Nos anos iniciais do período contemplado por este Memorial, fui 

representante do Departamento de Filosofia na Comissão de Licenciaturas, 

coordenada pela Faculdade de Educação, ficando no cargo até que a 

Comissão fosse extinta, há alguns anos. Fui também membro da Comissão 

de Graduação do curso de filosofia. 

Atualmente, e já há vários anos, sou membro da Comissão de Pós-

Graduação do Programa de Mestrado e Doutorado em Filosofia, atuando 

efetivamente junto com o Coordenador e demais membros nas deliberações 

principais – incluindo-se o processo seletivo anual de alunos ingressantes – 

da alçada da Comissão. No Mestrado em Divulgação Científica e Cultural, 

tenho participado do processo seletivo anual nos últimos dois anos. 

O cargo administrativo que mais tem exigido minha dedicação, desde 

dezembro de 2004 até a presente data, é, no entanto, o de Coordenador da 

Biblioteca Michel Debrun, do Centro de Lógica, Epistemologia e História 

da Ciência da Unicamp. Logo que assumi, 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 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-
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Livros” 5 e 6 – com verba total de cerca de 90 mil dólares e aquisição de 

mais de 1300 livros.  

 

3. Assessorias 

 

No período continuei atuando como assessor ad hoc de diversos 

órgãos de fomento no Brasil, com destaque para a Fapesp e o Faepex-

Unicamp. Tive também a honra de atuar por duas vezes como parecerista 

da Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de 

Innovación do Ministério de Educación, Ciência y Tecnologia da 

Argentina. 

Segui, igualmente, atuando como parecerista para diversas das 

principais publicações em filosofia no país, entre as quais as revistas 

Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Manuscrito, Principia, 

Scientiae Studia e Revista Brasileira de Ensino de Física e diversas 

coletâneas especializadas. Foi-me também intelectualmente enriquecedora 

a experiência de atuar como referee de prestigiados periódicos 

internacionais: Erkenntnis, Journal for General Philosophy of Science e 

Science and Education. 

Fui convidado, no período, no Conselho Editorial de Scientiae 

Studia, e segui como membro da Comissão Editorial dos Cadernos de 

História e Filosofia da Ciência. 

 

 

4. Participação em bancas examinadoras 

 

Fui nomeado para integrar, como titular ou suplente, no período do 

presente Memorial, mais de 40 bancas, de iniciação científica a livre-
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docência, incluindo-se também diversas comissões de concursos públicos, 

em várias instituições acadêmicas brasileiras, com destaque para as 

universidades estaduais paulistas e a Universidade Federal de Santa 

Catarina, com cujo grupo de filósofos da ciência mantenho, há muitos anos, 

estreitos laços de colaboração. (Ver lista completa e detalhada no 

Curriculum vitae, anexo, também disponível em 

www.unicamp.br/~chibeni.) Desse trabalho muitas vezes resultaram 

contactos acadêmicos novos e produtivos, bem como o benefício do estudo 

de diversos assuntos anteriormente pouco explorados por mim. 
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APÊNDICE I – Cursos de graduação ministrados, com ementas e 

bibliografias 

 

(Cada unidade de crédito corresponde a 1 hora de aula teórica por semana.) 

 

26. HG 402 – História da Filosofia Contemporânea – 2004  

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.) 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 25 

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. 

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.   
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27. HG 516 – Epistemologia da Física – 2005  

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 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. 
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––. 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. 

 

28. HG 905 – Tópicos Especiais de Epistemologia Geral III – 2005  

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:  



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 28 

LOCKE, J. An Essay concerning Human Understanding. Edited with 

an Introduction, Critical Apparatus and Glossary by Peter H. Nidditch. 

Oxford, Clarendon Press, 1975. 

 

29. HG 891/L – Estudo Dirigido II – 2005 

2/semestre/ 2005 – 4 créditos 

Ementa: Hume, Popper e o problema da indução. 

 

30. HG 891/L – Estudo Dirigido II – 2005 

1/semestre/ 2006 – 4 créditos 

Ementa: Hume e os princípios de associação de idéias. 

 

31. HG 401 – História da Filosofia Moderna I – 2006 

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.  
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32. 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. 

 

33. HG 893 L – Estudo Dirigido III - 2007 

1/semestre/2007 – 4 créditos 

Ementa: Estudo da teoria epistemológica de Hume. 

 

34. 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. 
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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.  

 

35. 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 se tornou proeminente nas discussões em filosofia da física a partir 

do advento da mecânica quântica e dos referidos resultados de limitação. 
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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.  
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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. 

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. 

 

36. 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.  
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RUSSELL, B. The Problems of Philosophy. Oxford, Oxford 

University Press, 1983. 

 

37.  HG 891 L – Estudo Dirigido I – 2008 

1/semestre/2008 – 4 créditos 

Ementa: Estudo da teoria epistemológica de Hume. 

 

38. 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.  

 

39. 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 
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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.) 
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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.  
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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 Eletrônica de 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.) 

 

40. HG 304 – Teoria do Conhecimento I , 1o Sem. 2011. 

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. 
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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. 

 

41. HG 891 E - Estudo Dirigido  

2/semestre/2011 – 4 créditos  

Ementa: Estudo dos fundamentos da teoria moral de Hume 

 

42. 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  II – Cursos de pós-graduação ministrados, com ementas e 

bibliografias 

 

(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. 
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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. 

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) 
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––––. 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. 

VAN FRAASSEN, B.C. The Scientific Image. Oxford, Clarendon 

Press, 1980.  

––––. To Save the Phenomena. In: LEPLIN 1984, pp. 250-259. 
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––––. 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. 
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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 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. 
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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. 

Bibliografia:  

Barra, E. S. O. Em que sentido Newton pode dizer ‘Hipotheses non fingo’?  

Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 5 (1-2): 221-

245, 1995. 

–––. A metafísica cartesiana das causas do movimento: mecanicismo e 

ação divina. Scientiae Studia, v. 1, n. 3, pp. 299-322, 2003. 

http://www.scientiaestudia.org.br/revista/PDF/01_03_02_Eduardo.pdf  

Berkeley, G. Philosophical Works (Michael R. Ayers, ed.). London, 

Everyman, 1975. 

Blackburn, S. Hume and thick connexions. Philosophy and 

Phenomenological Research, 50 (Supplement): 237-250, 1990. 

Carnap, R. An Introduction to the Philosophy of Science. (M. Gardner, ed.) 

New York, Basic Books, 1966. 

Chibeni, S. S. Descartes e o realismo científico. Reflexão, n. 57, pp. 35-53, 

1993. Disponível em www.unicamp.br/~chibeni . 
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––––. A fundamentação empírica das leis dinâmicas de Newton. Revista 

Brasileira de Ensino de Física 21 (1): 1-14, 1999. 

––––. Russell e a noção de causa. Principia 5 (1-2): 125-47, 2001.  

––––. Hume on the principles of natural philosophy. Manuscrito, 26 (1) : 

183-205, 2003. 

––––. A Humean analysis of scientific realism. Ensaios sobre Hume, Lívia 

Guimarães (org.), Belo Horizonte, Segrac Editora, 2005. Pp. 89-108. 

––––. Hume e as crenças causais. In: Ahumada, J., Pantalone, M. e 

Rodríguez, V. (eds.), Epistemología e Historia de la Ciencia, vol. 12. 

Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 143-149. 

Disponível, em versão integral, em: www.unicamp.br/~chibeni.  

–––. Locke e o materialismo. In: Moraes, J. Q. K. (org.). Materialismo e 

Evolucionismo. Coleção CLE, v. 47, pp. 163-192, 2007a. Disponível 

em www.unicamp.br/~chibeni. 

––––. 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. 

––––. Berkeley: Uma física sem causas eficientes. Cadernos de História e 

Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 357-390, 2008. 

––––. Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural. Palestra 

apresentada na Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, em 

4/6/2009. Texto não publicado, disponível em 

www.unicamp.br/~chibeni. 

Clarke, D. M.  Descartes’ Philosophy of Science. Manchester, Manchester 

University Press, 1982. 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 45 

Clatterbaugh, K. The Causation Debate in Modern Philosophy 1637-1739. 

New York, Routledge, 1999. 

Costa, M.  Hume and causal realism. Australasian Journal of Philosophy, 

67 (2): 172-190, 1989. 

Cohen, I. B. Hypotheses in Newton’s philosophy. Physis, v. 8, pp. 163-184, 

1966. Reproduzido em Boston Studies in the Philosophy of Science, v. 

5, R. S. Cohen e M. W. Wartofsky (eds.). Dordrecht, Reidel, 196?, pp. 

304-326. 

Cohen, I. B. and Smith, G. E. (eds.) The Cambridge Companion to Newton. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 

Craig, E. The Mind of God and the Works of Man. Oxford, Clarendon 

Press, 1987. 

Cummins, P. D. Berkeley on minds and agency. In: Winkler 2005, pp. 190-

229. 

Descartes, R. Les Principes de la Philosophie. In: C. Adam & P. Tannery 

(eds.) Oeuvres de Descartes. Tomo IX-2. Paris, Vrin, 1971. (1a ed. 

latina 1644; francesa 1647.) 

Dijksterhuis, E. J. The Mechanization of the World Picture. (Transl. C. 

Dikshoorn.) Princeton: Princeton Univ. Press, 1986.  

Downing, L. Berkeley’s natural philosophy and philosophy of science. In: 

Winkler 2005, pp. 230-265. 

Falkenstein, L. Hume’s answer to Kant. Noûs 32 (3): 331-360, 1998. 

Janiak, A. Newton and the reality of force. Journal of the History of 

Philosophy, v. 45, n. 1, pp. 127-147, 2007. 

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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Loparic, Z. Andreas Osiander: Prefácio ao De Revolutionibus Orbium 

Coelestium de Copérnico. Cadernos de História e Filosofia da 

Ciência, n. 1, pp. 44-61, 1980. Reproduzido, com título ligeiramente 

diferente, na mesma revista, vol. 18, n. 1, 2008. 

––––.  Descartes Heurístico. Campinas, IFCH, Coleção Trajetória, n. 5, 

1997. 

Hempel, C. G. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the 

Philosophy of Science. New York, The Free Press, 1965. 

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.  

Malebranche, N. Oeuvres completes. Ed. Genevieve Rodis-Lewis, 

2eme.ed., Paris, Vrin, 1972. 

––––––. The search after truth. Transl. and edit. Thomas M. Lennon and 

Paul J. Olscamp. Cambridge, Cambridge University Press, 1997.  

––––––. A busca da verdade: textos escolhidos. Seleção, introdução, 

tradução e notas de Plinio Junqueira Smith. Discurso, 2004.   

McDonald, J. F. Properties and causes: An approach to the problem of 

hypothesis in the scientific methodology of Sir Isaac Newton. Annals 

of Science, 28 (3): 217-233, 1972.  

Monteiro, J. P. Hume’s conception of science. Journal of the History of 

Philosophy 19: 327-342, 1981. 

––––. Hume e a Epistemologia. Lisboa, Imprensa Nacional, 1984. 

––––. Associação e crença causal em Hume. Manuscrito 23 (1): 99-120, 

2000. Reproduzido em Monteiro 2003, cap. 1. 

––––. Novos Estudos Humeanos. São Paulo, Discurso Editorial, 2003. 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 47 

Newton, I. Mathematical Principles of Natural Philosophy. (Trad. A. 

Motte, revista por F. Cajori.). Berkeley and Los Angeles, University 

of California Press, 1934. 

Norton, D. F. (ed.) The Cambridge Companion to Hume. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1993. 

Psillos, S. Causation and Explanation. Montreal, McGill-Queen’s 

University Press, 2002. 

Rosenberg, A. Hume and the philosophy of science. In: Norton 1993, pp. 

64-89. 

Russell, B. [1914] Our Knowledge of the External World. London, George 

Allen & Unwin, 1972. 

––––. [1917] Mysticism and Logic and Other Essays. Totowa, NJ, Barnes 

and Noble Books, 1981. 

––––. [1945] A History of Western Philosophy. New York, Simon and 

Schuster, 1945. 

––––. [1948] Human Knowledge: Its Scope and Limits. London, George 

Allen & Unwin, 1948. 

Salmon, W.  Scientific Explanation and the Causal Structure of the World. 

Princeton, Princeton University Press, 1984. 

Schlick, M. Causality in contemporary physics. In: Toulmin, S. (ed.) 

Physical Reality. Harper Torchbook, 1970. Originalmente publicado 

como Die Kausalitaet in der gegenwartigen Physik, Die 

Naturwissenschaften, 19: 145, 1931. Tradução de S. Toulmin.  

Shapiro, A. E. Newton’s “Experimental philosophy”. Early Science and 

Medicine, v. 9, n. 3, pp. 185-217, 2004. 

Smith, N. K. The naturalism of Hume. Mind 14: 149-73 and 335-47, 1905. 

––––. The Philosophy of David Hume. London: Macmillan, 1941. 

Strawson, G. The Secret Connexion. Oxford, Clarendon Press, 1989. 
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Van Ruler, J. A. The Crisis of Causality.Voetius and Descartes on God, 

Nature and Change. Brill Academic Publishers, 1995. 

Tooley, M. Causation: A Realist Approach. Oxford, Clarendon Press, 

1987. 

Winkler, K. The New Hume. Philosophical Review 100 (4): 541-79, 1991. 
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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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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. 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. 

Bibliografia básica:  

ACHINSTEIN, P. The Nature of Explanation. Oxford, Oxford 

University Press, 1983. 

BRAITHWAITE, R. B. Scientific Explanation. Cambridge, Cambridge 
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FEYERABEND, P. K. Realism, Rationalism and Scientific Method. 

(Philosophical Papers, vol. 1.) Cambridge, Cambridge University 

Press, 1981. 

HEMPEL, C. G. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in 

Philosophy of Science. The Free Press, 1965. 

HEMPEL, C. G. The Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs, 
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Rocha. Rio, Zahar, 1974.) 
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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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APÊNDICE III – Lista de publicações e ensaios com respectivos resumos 

 

1. Trabalhos publicados ou aceitos para publicação 

 

Hume e a razão dos animais.  

(Trabalho apresentado no 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. Organizador: J. C. K. 

Quartim de Moraes. A sair na Coleção CLE, no volume que reunirá 

trabalhos apresentados no Seminário.) 

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”. 
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As posições de Newton, Locke e Berkeley sobre a natureza da 

gravitação.  

(Texto elaborado para apresentação no VII Encontro da AFHIC, Canela, 

RS, maio de 2010. Não apresentado, por motivo de força maior. A sair em 

Cadernos de História e Filosofia da Ciência, v. 21, n. 1, 2011.)  

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 
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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 e o “dogma do reducionismo”.  

(Trabalho apresentado no Encontro da ANPOF de 2006.  GT de Filosofia 

da Ciência. Kriterion, n. 124, p. 343-353, 2011.) 

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. 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. 

 

 

Berkeley e o papel das hipóteses na filosofia natural.  

(Scientiae Studia, v. 8, n. 3, p. 389-419, 2010.)  

Abstract: The issue of the epistemological status of hypotheses 

postulating unobservable entities became prominent with the advent of 

modern science, in the 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, 
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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. http://www.cle.unicamp.br/cadernosemestre/18-2.html (Visite 

www.unicamp.br/~chibeni para ter acesso à Apresentação.) 

 

Berkeley: Uma física sem causas eficientes.  

(Cadernos de História e Filosofia da Ciência, Série 3, 18 (2): 357-390, 

2008.)  
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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 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 
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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. 

 

Remarks on the scientific exploration of “anomalous” psychiatric 

phenomena. (Em colaboração com Alexander Moreira-Almeida.) 

(Revista de Psiquiatria Clínica - Journal of Clinical Psychiatry, 34, 

supl. 1, pp. 6-13, 2007. Texto bilíngüe; versão portuguesa com título: 

“Investigando o desconhecido: filosofia da ciência e investigação de 

fenômenos “anômalos” na psiquiatria”. Rev. Psiq. Clín. 34, supl 1, pp. 8-

16, 2007.)  

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 
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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.  

(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. In: Moraes, J. Q. K. 

(org.), Materialismo e Evolucionismo. Coleção CLE, v. 47, p. 163-192, 

2007.) 

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 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 
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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. 

 

As inferências causais na teoria epistemológica de Hume.  

(Apresentado no V Encontro de Filosofia e História da Ciência da 

AFHIC, 2006. 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.) 

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 
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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. 

  

Afirmando o consequente: Uma defesa do realismo científico (?!). 

(Scientiae Studia, 4 (4): 221-249, 2006.) 

Resumo: Neste artigo examina-se a afirmação de Larry Laudan de 

que “desde a Antigüidade críticos do realismo epistêmico basearam seu 

ceticismo numa convicção profunda de que a falácia da afirmação do 

conseqüente 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.  

(Texto apresentado nas XVI Jornadas de Epistemología e Historia de la 

Ciencia da Universidade de Córdoba, Argentina (2005). Publicado in: 

Ahumada, J., Pantalone, M. e Rodríguez, V. (eds.), Epistemología e 
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Historia de la Ciencia, vol. 12. (Selección de trabajos de las XVI 

Jornadas.) Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 2006, pp. 143-149).  

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. 

(Apresentado no IV Principia Symposium, 2005. Principia, 9 (1-2): 19-41, 

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 
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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 “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 
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how each interpretation derives from a distinct basis, and leads to distinct 

physical and philosophical consequences. 

  

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 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.  

 

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

(Publicado em: Filosofia, Ciência e História: Michel Paty e o Brasil, 

uma homenagem aos 40 anos de colaboração. Anais do colóquio em 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 68 

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.  

 

Ontic vagueness in microphysics. 

(Sorites, n. 15, 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. 
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Holism in microphysics. 

(Apresentado no III Encontro da Associação de Filosofia e História 

da Ciência do Cone Sul (AFHIC), Aguas de Lindoia, Brasil, de 27 a 30 de 

maio de 2002. Epistemologia (Italy), 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 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 
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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. 

 

A Humean analysis of scientific realism.  

(Publicado em Ensaios sobre Hume,  Lívia Guimarães (org.), Belo 

Horizonte, Segrac Editora, 2005. Pp. 89-108. Text in PDF.) 

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 hypothetic-deductive method is then examined, first by a survey of 

Hume’s own stand concerning hypotheses, and then by philosophical 

analysis.  
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2. Textos submetidos para publicação 

 

“Chance is nothing real in itself”: As bases científicas da tese humeana 

de que não há acaso no mundo.  

(Trabalho apresentado no XIV Encontro da Anpof, Águas de Lindóia, 4 a 8 

de outubro de 2010. GT de Filosofia da Ciência.)  

Resumo: Tanto no Tratado da Natureza Humana como na 

Investigação sobre o Entendimento Humano, Hume mostra-se convencido 

de que “não há acaso no mundo”, e que “aquilo que o vulgo chama de 

acaso não passa de uma causa secreta e escondida”. Essa tese desempenha 

papel crucial em sua análise do livre-arbítrio e, conseguintemente, da 

responsabilidade moral; é também um elemento importante em sua 

discussão sobre os milagres. No entanto, o próprio Hume ofereceu, no 

Tratado, um argumento convincente para mostrar que o princípio de 

causalidade, segundo o qual tudo o que começa a existir tem uma causa, 

não pode ser conhecido a priori, por intuição ou demonstração. Logo, essa 

“opinião tem necessariamente de provir da observação e experiência”. O 

presente trabalho examina essa tese, mostrando, inicialmente, qual era a 

proposta de Hume para fundar na  experiência o princípio de causalidade, e 

depois qual, de fato, teria sido o mais robusto fundamento para esse 

princípio: a mecânica newtoniana. Explica-se, por fim, como esse 

fundamento empírico indireto e o próprio argumento de Hume foram 

solapados pela física quântica, no século XX.   

 

 



Memorial 2004-2012 – Silvio Seno Chibeni 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 72 

A kind of “mental geography”: Remarks on Hume’s science of human 

nature.  

(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 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. 


